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Ing. Saitz by rád opravoval i natíral, ale bez peněz to moc nejde
První letošní jednání kláštereckého zastupitelstva možná nepatřilo
mezi ty nejbouřlivější v historii,
ale ani tak nebyla nouze o několik
ostřejších výměn názorů. Jako nejkontroverznější se ukázal prodej
pozemků na IP Verne v lokalitě
„C“ společnosti CENTREPOINT
VERNE a.s., kterému se věnujeme
v samostatném článku. Na tomto
místě si v krátkosti shrňme několik základních informací, které na
jednání zazněly, a věcí, které byly
projednávány. Se dvěma ne příliš
potěšujícími informacemi přišel
hned na začátku starosta Houška.
Zastupitele nejdřív informoval o
tom, že britská firma JEYES, která
jeden čas uvažovala o stavbě závodu na IP Verne, dala nakonec
přednost kadaňské průmyslové
zóně. Dobrá zpráva jistě není ani
to, že bývalý sklad CO, který město
před nedávnem získalo bezúplatně
od ministerstva obrany, zůstane
zatím nevyužitý. Profesionální hasiči, jimž byl daný objekt nabídnut,
zatím nemají dostatek finančních

 Část „opozičních“ zastupitelů města - zleva Jana Tropková, Ing. Veronika
Dlouhá, Ing. Vlastimil Platil a Jaroslav Krejsa

prostředků na nezbytné úpravy
budovy. Peníze na celou akci se
pokusí zahrnout do svého rozpočtu někdy v příštích letech. Starosta proto považuje zatím situaci za

beznadějnou.
Kromě dalších bodů schválilo
zastupitelstvo změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Zvláštní škola Klášterec nad Ohří

Krok správným směrem
Že bude mít Klášterec v budoucnu
městský kamerový dohlížecí systém,
to jste se už z našich novin dozvěděli.
Cest jak účinně ochránit majetek města, podnikatelů i soukromníků a zajistit
bezpečnost občanů je ale vícero. Jednu z
nich nabízí program kamerového systému, který pod názvem „Krok správným
směrem“ zajišťuje bezpečnostní agentu-

Slouží jako prevence proti šikaně a drobným krádežím v prostorách šaten. Zároveň přispívá k odhalení vandalismu před
objektem školy,“ říká k tomu ředitel ZŠ
Školní Mgr. Andrle. Sympatické je také
to, že každý, kdo se zúčastní programu
„Krok správným směrem“, se automaticky stává sponzorem Dětského
domova v Chomutově.
-lara-

 Kamerový systém umístěný na objektu DDM Volňásek umožňuje sledovat
prostor okolo celého objektu

ra VIZAB security. Za větší bezpečí a
ochranu zaplatí zájemce počáteční investici 10 000,- Kč a měsíční paušál, stanovený na základě počtu instalovaných
kamer. Záznam je ukládán v digitální
podobě na disk a jeho délku si může
zákazník sám zvolit. V současné době
využívají program „Krok správným
směrem“ téměř všechny klášterecké
školy a školky a například i Dětský domov v Chomutově nebo STK v Jirkově.
„S kamerovým systémem jsem spokojen.

Město Klášterec nad Ohří
pořádá 4. března od 20.00
hodin již tradiční Ples města.
Hlavním hostem slavnostního večera v kulturním domě
bude Marcela Holanová. Celým plesem bude provádět
stejně jako v loňském roce
Iveta Svobodová. Návštěvníci
se mohou těšit na vystoupení
tanečního klubu STYL, skupiny Legarmm. K tanci bude
hrát orchestr Ladislava Bareše. Vstupné je 200,- Kč.

a změnu názvu na Základní škola
praktická. Dále zastupitelé jednomyslně schválili projekt regenerace panelového sídliště Panorama.
Místostarosta Ing. Saitz a ing. architekt Komrska tak mohli ihned
po skončení zastupitelstva odjet do
Brna podat oficiální žádost o dotaci na zmíněný projekt.
V závěru prvního letošního jednání zastupitelstva zaznělo několik
kritických připomínek k zimnímu
úklidu města, ke špatnému stavu rašovické lávky či k nečinnosti nového majitele „slavného“ domu u Plusu. Starosta Houška i místostarosta
Saitz ujistili přítomné, že ve zmíněných případech udělají vše, co bude
možné. „Pořád se ptáte, pořád vám
odpovídám to samé. Rád bych natíral, opravil povrchy, ale finanční prostředky jsou omezené. Do příštího
zastupitelstva připravíme seznam, co
se musí udělat a na co jsme připraveni,“ slíbil zastupitelům na závěr ing.
Saitz.
-lara-



Cena 5,- Kč

Rozsvícené město
není levná záležitost
Příroda to zařídila tak, že je ve dne světlo a v noci tma. Modernímu člověku
ovšem toto přirozené uspořádání přestalo brzy vyhovovat. Neodmyslitelnou
součástí současných měst i městeček se
tak stalo veřejné osvětlení. Díky němu
už lidé nechodí spát se slepicemi, ale
mohou bez obav korzovat ulicemi i
o půlnoci. Na druhou stranu zářící
města leckde znemožnila romantické
procházky s výhledem na hvězdnou
oblohu. Výhody osvětlení měst ale určitě převažují. Dnešní chlapci a muži
už stejně většinou lákají dívky na úplně
jiné věci než na sbírku motýlů a znalosti souhvězdí. Ale vraťme se zpět k
veřejnému osvětlení. V Klášterci ho má
na starosti podle mandátní smlouvy s
městem společnost Městská energie.
Na její adresu jsme tedy směřovali následující otázky. Jak vůbec systém veřejného osvětlení funguje, jaké problémy v
jeho souvislosti trápí společnost nejvíce
a kolik stojí celoroční noční svícení?
Více se dozvíte na straně 2.

Má řemeslo zlaté dno ?
„To se mi stát nemůže, tak hloupý nejsem. Dávám si vždycky pozor …“ Dvě věty,
které se mohou různě vykládat. Ale ty chlapy, kterým teď hlavou proběhly nějaké
nemravné myšlenky, musím hned na začátku zklamat. Mluvit totiž budu o zlodějích, kteří se specializují na krádeže v obchodech. Tedy přesněji řečeno v supermarketech. I když by se možná zdálo, že po vánočních útocích se situace zklidnila,
opak je pravdou. Jak se říká, čert a zloděj nikdy nespí. Anonymita velkých nákupních středisek je prostě neodolatelným magnetem. Neostražitost, a někdy i lehkomyslnost nakupujících stále přeje tomuto „starému řemeslu“. Kde jsou ty časy, kdy
se zloděj chlubil, že je samotář a žádné parťáky do akce nebere. Dnes pracují prakticky jen velmi dobře organizované gangy. O tom ví své i strážníci MP, kteří během
14 dnů museli třikrát zasahovat v kláštereckých supermarketech. Zatím poslední
případ řešili v Penny, kde si jednu z nakupujících vyhlédla přespolní kapsářka, aby
jí odcizila peněženku i s hotovostí. Okradená žena pak mohla poděkovat hlavně
pracovníkovi prodejny, který akci kapsářky zaregistroval a straku se
pokusil zadržet. Ta
se nechtěla dobrovolně vzdát a ukryla se do vozidla, které na ni čekalo přistavené
na parkovišti. Vozidlo dotyčná
opustila
až na výzvy strážníků
MP s tím,
že
bude
použito donucovacích prostředků. Přestože se
tentokrát
podařilo zlodějku
chytit
při činu, pokaždé
to vyjít
nemusí. Podle slov
velitele
MP Petra Hörbeho
není tolik
krádeží v tak malém
časovém
úseku náhoda a vše
nasvědčuje
tomu, že v Klášterci
může působit
organizovaný gang
zlodějů, který
by se zde mohl oběvit ještě opakovaně. A protože
drzost těchto
chmatáků je bezmezná, měli byste svým peněženkám, dokladům a osobním
věcem věnovat opět větší pozornost.
-rony-

Na téma prodeje pozemků na Verne zóně se hodně diskutovalo
Uzávěrka příštího čísla je
17. února
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 22. února

Nejvášnivější diskuse se na posledním jednání kláštereckého zastupitelstva strhla kolem prodeje pozemků na Verne zóně
společnosti CENTREPOINT VERNE a.s. Její mateřská společnost, britská developerská firma CENTREPOINT s.r.o.,
poprvé přednesla zastupitelům svůj plán na odkoupení celé více než 80 hektarové plochy „C“ na jejich zářijovém jednání.
Opoziční zastupitelé tehdy hodnotili vstřícný postoj vedení města k tomuto prodeji jako neuvážené rozprodávání obecních pozemků. Ing. Kynčilová tehdy navrhovala stanovit před podpisem jakékoli kupní smlouvy přísná pravidla a zásady
pro prodej takto rozsáhlé části průmyslové zóny. Jak se celá situace dále vyvíjela, se dozvíte na straně 3.
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... Zastupitelé, co vy na to ? ... Zastupitelé, co vy na to ? ...
s organizacemi důchodců ve městě a
dalšími. Při této spolupráci zjišťujeme
především možnost komise jako poradního orgánu Rady města při řešení
problémů spolupracujících subjektů.
Za jeden z našich úspěchů považuji
vyčlenění místa v ubytovně pro neplatiče pro umístění bezdomovců (hlavně
v zimních měsících), což se již realizovalo. O práci v této oblasti by se dalo
napsat hodně, až tolik, že by to stačilo
na samostatný článek.

V dnešním čísle se opět vracíme
k otázkám pro zastupitele. Jediná
žena na straně tzv. „koalice“ je bývalá dlouholetá ředitelka DDM Helena Bišová a zde jsou její odpovědi
na naše otázky.
Jste předsedkyní sociální a zdravotní
komise, co tato práce obnáší?
Sociální a zdravotní komise se schází
1x v měsíci, má 7 členů a zabývá se
otázkami souvisejícími samozřejmě
s jejím názvem. Práce v této komisi
byla pro mne velké novum, i když jako
občan se se sociálními a zdravotními
problémy setkávám denně a takové to
člověčí sociální cítění myslím, že mám.
Už seznámení se s obsahem práce sociálních pracovnic na odboru sociálních věcí při MěU, což bylo obsahem
jednoho z našich prvních zasedání,
pro mne znamenalo velké překvapení.
Jak velikou oblast činností jejich práce
obnáší, jak těžké je mnohdy jednání
s lidmi, kterým chtějí pomoci, jaké
sebezapření musí v těchto jednáních
prokázat. Stejně tak obdivuji práci paní
Věry Bobisudové, ředitelky Domova
důchodců, její profesionalitu, zapálení
pro věc. A tak mě poznávání nových
věcí pomalu vtahovalo do problémů.
Komise spolupracuje úzce především
s Radou města, dále s Domovem důchodců, Českým červeným křížem,

Dlouhá léta jste byla ředitelkou
Domu dětí a mládeže a potřebám dětí
tedy jistě rozumíte. Myslíte si, že jim
Klášterec nabízí dostatek možností,
jak trávit volný čas? Jak vidíte tolik
diskutovanou otázku dětských hřišť?
Jsem přesvědčena, že nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v
našem městě je víc než dostačující.
Problém je spíš v tom ji umět v současném světě techniky využít. Dům dětí
a mládeže Volňásek nabízí každoročně kolem padesáti kroužků v různých
oborech činností pro děti i mládež za
velice dostupný poplatek. Při všech
školách ve městě pracují další kroužky.
Různé tělovýchovné organizace nabízejí sportovní vyžití, základní umělecká
škola zase estetické a kulturní vyžití. Ve
městě pracují dětské neziskové organizace – Junák, Pionýr. Asi bych neměla
zapomínat ani na divadelní kolektivy,
jejichž počet nám mohou jiná města závidět, kde může najít uplatnění především mládež. Nevidím problém najít si
v tomto pestrém spektru nabídek svoji
„parketu“.
Otázka dětských hřišť není diskutována
poprvé v současné době. Žiji v Klášterci
od roku 1970 a od roku 1975 pracuji ve
školství a také od tohoto roku probíhaly diskuze o hřištích ať již u škol nebo
mimo ně. Já mám v této věci trochu
jiný problém. Otázku bezpečnosti, která je vzhledem k mé dlouhodobé práci
s dětmi pro mne prvořadá. A pak také

otázku uchování vytvořených hodnot.
Po všech mých zkušenostech si nejsem
jistá, že odpovědi na tyto otázky znám.
Souhlasíte s názorem, že budování
lázní a rekonstrukce náměstí učiní
z Klášterce turisticky atraktivnější
lokalitu?
Určitě. A moc se na to těším. Těším se
na propojení náměstí se zámeckým
parkem, na klidovou zónu, na lázně
samotné. Naše město dostalo v historii
do vínku úžasné okolní přírodní podmínky – hory, kopce, řeku – a ty nás
skoro až zavazují k tomu, abychom je
začleňovali do zajímavých projektů.
Naši předci to pochopili, dali městu na
krásném místě zámek a zámecký park.
Já vím, že každé budování s sebou nese
omezení životních podmínek, na které jsme zvyklí. Ale nemáme Arabelin
prsten, abychom druhý den měli dostavěno. Víte já už jsem se několikrát
přesvědčila, že to, co se ve městě buduje, ocení spíše ti lidé, kteří sem párkrát
do roka přijíždí na návštěvu. Ale pyšní
bychom měli být my. Nemáme v naší
republice jen velká lázeňská města.
Takové Lázně Bělohrad, Jeseník, Třeboň jsou nádherné klidné lokality a já
věřím, že se k nim připojí i Klášterec a
přeji současné mladé generaci, aby si to
v budoucnu vychutnávala a vzpomněla na své předky, kteří lázeňské město
Klášterec budovali, tak jako my vzpomeneme na ty, kteří vybudovali zámek
a zámecký park. Ty přece činí z Klášterce turisticky atraktivnější lokalitu.
V tzv. „koalici“ kláštereckého zastupitelstva jste jediná žena. Nezdá se
vám, že ve vedení města chybí ženský
prvek?
Nezdá. V zastupitelstvu města je 5 žen,
což je 23,8%. Se všemi se znám, vzájemně se respektujeme, váže mě k nim
úcta k jejich profesním znalostem, k
některým letité kamarádství. Protichůdnost názorů je základem diskuze,

takže se pak nebavíme jen o dětech a o
manželích. Ale když už jsem to trochu
odlehčila, tak v tzv. „koalici“ se jako jediná žena cítím velice dobře.
Co si myslíte o plánované privatizaci
obecních bytů?
Tak hned na úvod této otázky musím
předznamenat, že nejsem příznivcem
privatizace obecních bytů. Považuji
ji za módní výstřelek poplatný dané
době. Takže jsem velice ráda, že představitelé našeho města k privatizaci
přistupují zodpovědně, sbírají zkušenosti a nenechávají se vtáhnout do
nevratných rozhodnutí. Ve městě, kde
je většina panelových vyšších domů,
si neumím představit soužití 14, 21 a
více bytů v jednom vchodě, kdy budou
muset nájemníci těchto bytů společně
pečovat nejen o bytové, ale i nebytové
prostory. Opět bude muset vzniknout
jakékoli společenství v čele s jakýmkoli
vedením – schopným (a to bude jen
dobře) rozhodnout o problémech daného privatizovaného objektu. Jinak se
nájemníci nedohodnou. A každá změna se bude dotýkat peněženek nájemníků. Možná jednoduchý názor, ale
určitou zkušenost z jiných měst mám.
Na závěr otázka shodná pro všechny
zastupitele: Co vy a Evropská unie?
Nic. Ale to asi není ta odpověď, kterou
chcete slyšet. Tak jinak. Rozhodně to
pro mne není životně důležitá otázka.
Nejsem Evropanka, ale Češka. Mám
trochu obavy, abychom na základě různých nařízení, příkazů a zákazů od EU
neztratili svoji národní identitu. Už od
pradávna různá národní společenství,
ať se nazývala jakkoli, vznikala. Je to
asi jedna ze základních potřeb lidstva,
potud dobře. Ale každé společenství
musí mít svá pravidla hry, vzájemnou
toleranci, úctu k ostatním členům společenství, společné cíle – vždyť to začíná
už v rodině. A tady už pociťuji ze strany
EU vůči nám určitý dluh.
-rony-

Budiž světlo - za tři a půl miliónu korun
Jedna z nejoblíbenějších scén z filmu
Obecná škola je ta, ve které Zdeněk
Svěrák sleduje v podvečer hodinky a
když udeří celá, zatáhne v elektrárně
za páku a městem v dálce se prožene světelná vlna. Tak takhle to dnes
už opravdu nefunguje. „Na 27 rozvaděčích po městě jsou nainstalované
elektronické snímače, které reagují na
intenzitu venkovního světla. Lampy se
tak rozsvěcí a zhasínají automaticky,“

tolik k neromantické realitě Jaroslav
Chrtek. Stejně prozaické, i když rozhodně zajímavé, jsou také následující
údaje a čísla. Kromě samotného Klášterce mají pracovníci Městské energie

na starosti i osvětlení v Útočišti, Klášterecké Jeseni, Ciboušově, Suchém
Dole, Rašovicích nebo na Verne zóně.
Celkem je to 1660 lamp. Patří sem i
osvětlení dvacítky telefonních budek
a zastávek a třináct specielních halogenových svítidel na přechodech. Letošní rozpočet počítá na veřejné osvětlení
s více než 3,5 miliony korun. Stoupající ceny energií samozřejmě vedou
ke snaze ušetřit. V uplynulém období

proto došlo v některých lokalitách k
výměně klasických výbojek za nízkotlaké výbojky, které mají méně než
třetinovou spotřebu. Na druhou stranu se stále přidávají nová světla a ani

vandalové nějakému šetření příliš nepomáhají. „Tak samozřejmě tu máme
lidi, co se „specializují“ na sundávání
krytů z lamp. Tomu se jednak snažíme
bránit tím, že kovové kryty nahrazujeme plastovými, protože je odváželi do
sběru, no a pak na lampy nasazujeme
pásy, abychom zabránili tomu vylamování. Každou takhle poničenou lampu
se snažíme opravit co nejdříve, protože
to může být nebezpečné. Pak se občas
stane, že někdo vyleze nahoru na tzv.
parková svítidla a sundá přímo tu kouli. A způsobů ničení veřejného osvětlení je víc,“ popisuje Jaroslav Chrtek
výkony sportovně nadaných vandalů.
Důvodů, proč světla nesvítí, je hodně.
Může dojít k prasknutí výbojky nebo
doslouží pojistky apod. Pracovníci
Městské energie se tak rozhodně nenudí. „Každé pondělí a úterý se objíždí
město a kontroluje se funkčnost osvětlení.V následujících dnech se provádí
opravy. Pokud nám ale odbor místního
hospodářství, který má tuto problematiku na starosti, nebo přímo některý z
občanů nahlásí nějakou závadu i mimo
tyto dny, jedeme ji neprodleně opravit.
Mimo to slouží naší pracovníci hotovostní službu,kde po nahlášení závady
vyjíždí na opravu i v nočních hodinách.
V posledních dnech jsme měli ale trochu
problémy. Plošina, která se na opravu
lamp používá, má hydraulické zvedání
a v době, kdy panovaly silné mrazy, se
s ní nemohlo jezdit. Některé nesvítící
lampy proto nebyly ihned opraveny,“
vysvětluje Jaroslav Chrtek.
Kromě běžného veřejného osvětlení
spadal pod správu Městské energie
také městský rozhlas. Rada města ale

před časem rozhodla o jeho zrušení.
V nejbližších dnech tedy započne jeho
demontáž. To vánoční osvětlení, které
má Městská energie také na starost,
čeká mnohem slavnější budoucnost.
„V současné době probíhá jednání, jehož výsledkem by měla být modernizace vánočního osvětlení. Zvlášť výzdoba
na sídlištích je už zastaralá, má velkou
spotřebu i poruchovost. V dnešní době se
už dělá mnohem kvalitnější, jak je vidět
na výzdobě silnice E13,“ odhaluje budoucí plány Jaroslav Chrtek. Nechme
se překvapit. Letošní advent tu bude už
za deset měsíců.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Dluhy podnikatelů u České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ) stále strmě stoupají. Za loňský rok jde
o historicky nejvyšší sumu - zhruba
7,5 miliardy korun. Jde o nezaplacené zdravotní a sociální pojištění osob
samostatně výdělečně činných včetně
penále a pokut. Od roku 2004 tak živnostníkům narostly dluhy na pojistném o téměř 1,3 miliardy korun. Podle ekonoma společnosti Patria Finance
Davida Marka je raketový nárůst zmiňovaného dluhu důsledkem zavedení
minimální daňové povinnosti pro
osoby, které jsou samostatně výdělečně
činné (OSVČ). Povinnost zaplatit daň,
i když podnikatel nevydělává, totiž začala platit od roku 2004. Tehdy byla její
výše pro bezdětného poplatníka 9435
korun. Loni už to bylo 10380. Neplacení pojistného sebou přitom nese
nemalá rizika. Úroky z dlužné částky
činí až 36 procent ročně. Navíc člověk,
který nezaplatí pojistné, nedostane v
době nemoci dávky nemocenské.

MP informuje

V těchto zimních dnech vyjela hlídka MP Klášterec nad Ohří k občanovi,
který ležel v prostoru autobusového nádraží a byl zjevně v podnapilém stavu.
V mrazivých dnech to nebylo poprvé,
kdy musela hlídka MP tyto občany
vykazovat z veřejně přístupného místa
a snažila se je dostat ze situace, kdy by
mohli umrznout. V tomto konkrétním
případě byl zákrok strážníků znesnadněn tím, že se jednalo o bezdomovce.
Nápojový automat v prostorách nádraží ČD byl zřejmě trnem v oku partě
výtržníků, kteří se ho rozhodli zdemolovat. Tak jak se nelíbil automat těmto
vandalům, tak se nelíbilo jejich počínání strážníkům MP a za jejich „namáhavou“ práci vandaly po zásluze odměnili.
Partu mladíků předali hlídce PČR, která
případ vyšetřuje jako trestný čin.
Nový způsob, jak se zbavit pejska
vymyslel další z řady „chytrolínů“, který se tak chtěl možná zbavit jednoho
neuváženého vánočního dárku. Psí
útulek? Ani náhodou. Stačí pejska vzít
a v nestřeženém okamžiku ho přehodit
přes plot do zahrady na cizí pozemek.
Co bude dál? To už přece není jeho věc.
Hlídce MP se nakonec podařilo pejska
předat do rukou jiným občanům, kteří
si ho ponechají a budou se o něj starat.

Upozornění pro organizace,
soukromé ﬁrmy a řidiče

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
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Plesová sezóna se rozjela na plné pecky

Škola je stejná, jen s jiným názvem

dělila s DDT – duem Dana Smotlachová
a Tomáš Barták. Jedinou vadou na kráse
jinak povedeného plesu, kde nechybělo
ani několik vystoupení taneční skupiny
Styl, byly určité problémy se zvučením.
Čas od času „oněmělý“ mikrofon vytáčel hlavně Tomáše Bartáka. Nechtěné
zvukové efekty, které občas prořízly obvyklou zvukovou kulisu plesu, zase neudělaly dobře některým citlivějším osobám. Ale jak se říká, i slunce má skvrny a
dokonalost je nudná.
Jako z jiného století vypadal ve
srovnání s tradičním plesem seniorů druhý ročník plesu pořádaného společností Kabel 1. Koktejl bar,
světelné efekty, street dance... Přes-

Na posledním zasedání zastupitelstva není lehká. Učitelské povolání je často
schválili zastupitelé změnu názvu řehole i se zdravými dětmi, co teprve
Zvláštní školy v Klášterci na Základ- s těmi, které vyžadují speciální osobní školu praktickou. Diskuze ohledně ní přístup. „Tady musíme brát každé
nového názvu této školy se vedou již dítě jako jedince a přizpůsobit vše tak,
zhruba rok. Přestože ředitelka školy aby mu naše škola poskytla to nejlepPhDr. Jiřina Malastová prosazovala ší. Vozíčkář na škole znamená zřízení
spíše název Základní škola speciální, ramp, stěhování tříd, neslyšící žák zase
rozhodli ministerští a krajští úřední- potřebuje speciální vzdělávací program
ci jinak. Žáci tedy budou od teď na- pro neslyšící. A tak bych mohla pokravštěvovat základní školu praktickou, čovat. Samozřejmě tu máme i výchovovšem na samotném fungování školy né problémy u některých dětí, ať už jde
se tím nic převratného nemění. „Jde o záškoláctví, drobnou kriminalitu a
opravdu jen o změnu názvu, který vy- podobně,“ svěřuje se ředitelka Malashovuje novému školskému
zákonu. I nadále poskytujeme na naší škole dva
vzdělávací programy, a
to základní školu praktickou – dříve zvláštní školu
a základní školu speciální
– dříve pomocnou školu,“ vysvětluje ředitelka
Malastová. Jaký je mezi
oběma školami rozdíl? V
praktické škole se poskytuje základní vzdělání,
zatímco ve škole speciální základy vzdělání. Zní
to podobně, ale rozdíl je
podstatný. Do základní
školy speciální chodí děti
s těžkým mentálním postižením, děti s více vadami nebo děti s autismem.
Místo letopočtů a rovnic
se zde tyto děti naučí jak  část učitelského sboru na ZŠP - zleva F. Bartoň,
P. Rompotlová a ředitelka J. Malastová
se oblékat, mýt, jak udržovat pořádek ve své třídě, jak komu- tová. Učit na takové škole chce nervy
nikovat se svými spolužáky a mnohé ze železa a svatou trpělivost. Možná
další věci, které ostatní děti umí ještě i proto zde najdeme pouze jednoho
před nástupem do první třídy. To v učitele muže. Pár Igorů Hnízdů by tu
základní škole praktické dojde i na určitě uvítali.
ten dějepis a matematiku.
Ale abychom skončili trochu optiPřed časem žily všechny základní ško- misticky. V příštím roce oslaví škola
ly ve městě zápisy. Jedinou výjimkou 50 let od svého založení a budova
byla právě zvláštní škola respektive 100 let od svého postavení. Ředitelzákladní škola praktická. „Jako každá ka Malastová už dnes plánuje velké
základní škola můžeme zápisy vypsat, oslavy. Ještě před několika lety to vyale k nám se noví žáci dostávají přece padalo, že tato oslava bude i jakousi
jen trochu jinak. Nejčastější je přestup party na rozloučenou. Na síle tehdy
z „normální“ základní školy, kde dítě totiž nabývaly hlasy požadující zruna výuku nestačí. K přeřazení žáka na šení zvláštních škol a začlenění jejich
naší školu dochází na základě doporu- žáků do běžných tříd. Tento postup
čení odborného lékaře a školského pora- ovšem Jiřina Malastová za krok
denského zařízení, jakým je například správným směrem nepovažuje. „Nepedagogicko-psychologická poradna. bylo by to dobré ani pro učitele, ani pro
K dispozici musí být i souhlas rodiče,“ ty děti. Těžko by se jim potom dostalo
popisuje standardní postup ředitelka takové péče, jakou jim mohou věnozákladní školy praktické Jiřina Ma- vat speciálně kvalifikovaní pedagogolastová. V současné době je na škole vé.“ Zdá se ale, že podobné nápady
na sto dětí, o které se v deseti třídách byly zatím uloženy k ledu. Škola tak
stará jedenáct pedagogů, ředitelka a může bez obav vstoupit do dalšího
její zástupkyně. A práce to asi věru půlstoletí své existence. -lara-

Máme už únor, což znamená stejně jako
každý rok, že plesová sezóna je v plném
proudu. Prvním letošním nematuritním
plesem byl tradiční ples seniorů. Na něm
samozřejmě nemohla chybět kladenská
Heligonka. Bez tónů tahacích harmonik
a vitálního „frontmana“ kapely Stanislava
Bartoše si hlavně ti dříve narození neumí
svůj ples už asi ani představit. Nadšení,
s jakým hudebníci této lidové kapely
hrají známé valčíky a polky, působilo na
mnohé návštěvníky plesu jako živá voda.
Kdo mohl, odložil hůlky a berle do kouta
alespoň na jeden tanec. Ale ani zástupci
mladší generace nepřišli na plesu seniorů zkrátka. O mikrofony a přízeň diváků
se Heligonka během večera spravedlivě

 Zejména mladší generace si vychutnávala atmosféru plesu Kabelu 1

 Každý ples je něčím speciﬁcký. Na tom seniorském například vystoupily dívky
z taneční skupiny Styl manželů Novotných.

tože se namísto loňského striptýzu
konalo zcela nevinné půlnoční vystoupení v podání polykače (nebo
spíš chrliče) ohně z dua Karson,
nebyla to rozhodně nijak usedlá
zábava. Za doprovodu kapely Metrum se na parketu vlnily davy tanečníků ještě hluboko po půlnoci.
To, že některé dámy odložily boty a
mnozí pánové vylepšili svůj image
kravatou frajersky uvázanou kolem
hlavy, jen podtrhovalo uvolněnou
atmosféru plesu. Na první pohled
dobře se bavící lidé se ve dvě hodiny nad ránem rozcházeli jen neochotně. Tak zase příště.
-lara-

Hasta la vista la noche Mexicana
„Všichni jsou už v Mexiku, buenos dias já taky jdu,“ mohli si

se linoucí španělština... Do mrazivého koutu střední Evropy zavanul

zpívat studenti posledního ročníku Střední odborné školy před
odchodem na svůj maturitní ples.
Ten se totiž celý nesl ve znamení
tohoto středoamerického státu.
Kaktusy, sombrera, ponča, z pódia

v ten páteční večer velmi příjemný
teplý vánek z mexických subtropů.
Ovšem při ceremoniích šla veškerá
exotika stranou, ty se nesly přesně
v duchu našich tradic. Slavnostní
nástup maturantů, šerpování, pří-

pitek, sprška drobných mincí, proslovy. Přestože se to vše objevuje
na maturitních plesech ve většině
českých měst, je každý „maturák“
jiný a pro jeho hlavní aktéry jedinečný. Třeba právě výběrem doprovodného programu. Na tomto
plese ho tvořilo vystoupení taneční skupiny Legarmm, malých tanečnic ze základní umělecké školy,
neskutečně zručných mažoretek
z taneční školy Stardance v Chomutově, laserová show či půlnoční
ohnivé překvapení.
Tu nejpříjemnější část posledního školního roku na klášterecké
Střední odborné škole mají studenti za sebou. Před nimi jsou
teď měsíce učení, svaťák a pak
samozřejmě maturitní zkouška.
V tu chvíli asi půjde nejednomu z
nich mráz po zádech. Vzpomínka
na žhnoucí „La noche Mexicana“
(mexickou noc) jim ale určitě vlije
oheň do žil.
-lara-

Novým majitelem „céček“ na Verne zóně bude ﬁrma Centrepoint
Na přání zastupitelů připravili reprezentanti společnosti CENTREPOINT v listopadu na zámku druhou
prezentaci, kde zástupcům města
podrobněji vysvětlili své plány s
pozemky na průmyslové zóně. Byl
dokonce vytvořen tým složený ze
zastupitelů, odborníků a právníků,
který se podílel na přípravě smlouvy výhodné nejen pro investora, ale
hlavně pro město. Jedním z jeho členů byla i ing. Dlouhá. K poslednímu
jednání této komise se zástupci společnosti CENTREPOINT VERNE
a.s. došlo dva dny před lednovým
zasedáním zastupitelstva. Podle
ing. Dlouhé ovšem dostali zastupitelé nakonec ke schválení smlouvu,
která se v mnohém liší od původně
dohodnutých podmínek. Návrh zastupitele Krejsy, aby byl tento bod
stažen z programu jednání, protože
zastupitelé měli pouhé dva dny na
seznámení se s připravenou smlouvou, ovšem neprošel. Nato se na
výslednou podobu smlouvy snesla
ze strany opozice zdrcující kritika.

Námitky ing. Šroubka a místostarosty ing. Saitze, že každá smlouva je tvrdě vybojovaným kompromisem a její poslední znění je pro město výhodné,
opoziční zastupitele zjevně nepřesvědčily. Zvlášť ing. Platil a ing. Dlouhá poukazovali na řadu formálních, tiskových i faktických chyb a pro město nevýhodných podmínek. Podle ing. Platila se ve smlouvě objevují takové „perly“
jako záměna kupujícího s prodávajícím, po kterém je vyžadováno zaplatit za
prodej, nesouhlasí roky, chybí některé přílohy, mapa.
JUDr. Šenkýř, místopředseda představenstva společnosti CENTREPOINT
VERNE, ujišťoval, že na
opravě tiskových chyb se
už pracuje. To ovšem názor negativně naladěných
zastupitelů nezměnilo.
Podle ing. Dlouhé došlo
ve srovnání s poslední
verzí smlouvy, kterou viděla před dvěma dny, k
závažným změnám. A to
v neprospěch města. Například původní závazek,
že firma vytvoří do roku
2010 120 pracovních míst,
se změnil na podmínku
80 do roku 2010 nebo 400
 Zástupci ﬁrmy p. John Statter a JUDr. Martin Šenkýř do roku 2012. Zástupce

firmy JUDr. Šenkýř to vysvětloval tak,
že v první fázi vzniknou hlavně školící střediska a administrativní budovy,
kde nebude k dispozici tolik pracovních míst. Teprve později přijdou na
řadu závody. Podle ing. Stehlíka je
důležité splnit hlavně podmínku 400
pracovních míst do roku 2012, což je
jeden z požadavků Evropské unie. Na
tom, jak budou místa postupně přibývat, podle něj zas až tolik nezáleží.
Firma navíc slibuje, že v konečné fázi
zde najde práci až 1500 lidí.
Další věc, která byla pro některé
zastupitele nepřijatelná, byla otázka
sankcí. V případě, že firma nesplní
podmínky, hrozí jí pokuta 500 tisíc.
Naopak město, v případě, že nepodnikne veškeré kroky nezbytné
k získání pozemků na C5-C6 a nebude tak moci dojít podpisu kupní
smlouvy do 30.6.2007, bude čelit
smluvní pokutě ve výši 5 milionů.
„Smlouva je výhodná, ale ne pro
město,“ glosoval to ing. Platil.
Protože návrh ing. Šroubka na ukončení diskuze neprošel, mohla vznést

ing. Dlouhá další kritickou připomínku. „Ještě v úterý ve 14 hodin platilo,
že investor uhradí celou částku 42 milionů korun najednou. Nyní jsou ve
smlouvě dvě splátky po 21 milionech
v rozmezí dvou let. Ve smlouvě navíc
chybí jakékoli sankce, pokud firma do
dvou let druhou splátku neuhradí.“
Na to se jí dostalo ujištění, že se jedná
teprve o smlouvu o smlouvě budoucí.
V kupní smlouvě pak budou veškeré
věci upřesněny a bude opět předložena k schválení zastupitelstvu.
Atmosféra byla při projednávání tohoto bodu více než vzrušená. Mezi
ing. Dlouhou a ing. Šroubkem došlo k
nejedné ostré výměně názorů. Zastupitelstvo města ale nakonec schválilo
12 hlasy prodej pozemků ve vlastnictví města Klášterec nad Ohří v lokalitě
C1 – C4 společnosti CENTREPOINT
VERNE a.s. za kupní cenu 24.800.000,Kč a uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na prodej pozemků v
lokalitě C5 – C6 se společností CENTREPOINT VERNE a.s. za kupní
cenu 42.000.000,- Kč.
-lara-
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Když se řekne ... Boni Pueri
Lístky na vystoupení chlapeckého
sboru Boni Pueri se prodávaly jen pár
dnů, ale už bylo nad slunce jasnější,
že tradiční zámecký koncertní sál nebude tentokrát na tu záplavu zájemců
stačit. Ještě že byl v záloze velký sál
kulturního domu. Upřímně řečeno,
jedná se o dost ojedinělý úkaz. Kultur-

kou ruštinou, ale i s exotickou japonštinou. Pro většinu přítomných
to byly jistě krásně strávené dvě
hodiny. Dlouhý a nadšený potlesk,
který chlapce při odchodu provázel, patřil nejen jejich talentu, ale
v případě těch nejmenších i jejich
neskutečné roztomilosti.
-lara-

 Efektní nástup chlapeckého sboru na scénu kulturního domu

ní akce se v minulosti v našem městě
spíš pro nezájem rušily, než aby se stěhovaly do větších prostorů. Základní
umělecká škola měla tentokrát při výběru hudebních hostů prostě šťastnou
ruku. Více než tři desítky „skřivánků“,
jejichž zpěv nadchl během nedávného
asijského turné tisíce posluchačů ze
země vycházejícího slunce, učarovaly
i kláštereckým milovníkům krásného
zpěvu. A to od prvních tónů, které
se rozezněly ztemnělým sálem, ozářeným pouze velkými svícemi, které
chlapci drželi v rukou.
První část večera byla věnována klenotům klasické hudby, v té
druhé zazněly písně z celého světa
zpívané v rozmanitých jazycích.
Chlapci si suverénně poradili nejen
s temperamentní italštinou a měk-

Ekologická linka

 Boni Pueri

Pohled do minulosti

Klášterečtí zastupitelé schválili koncem roku novou vyhlášku o odpadech. Výše poplatku se však nijak nemění, nadále bude činit 500 Kč. Jedná
se o průměrnou částku, kterou platí
obyvatelé většiny obcí. Nejlépe jsou
na tom v Teplicích, kde svoz odpadu
hradí obec sama. Naproti tomu v Praze je výše poplatku závislá na objemu
nádoby a četnosti svozu. Např. za popelnici o objemu 110 l s četností svozu 1x za 2 týdny zaplatí Pražan 103 Kč
měsíčně. Systém poplatků za odpad,
bohužel, nemotivuje k třídění odpadu.
Motivace tedy musí přijít odjinud. O to
se snaží také Krajský úřad Ústeckého
kraje, který zahájil informační kampaň
zaměřenou na třídění odpadů, kterou
připravil ve spolupráci s obalovou
společností EKO-KOM. Pro domácnosti v kraji je připraveno 250 tisíc letáků s titulkem „Novoroční předsevzetí“.
V něm je možné vyhrát řadu cen.
Pokud by se třídění stalo samozřejmostí pro každého, dal by se snížit
podíl odpadu, který končí v klasických
kontejnerech a poté na skládkách a ve
spalovnách až na 35%. Přestože se na
televizních obrazovkách i na internetu
stále více setkáváme s reklamními spoty, které vtipnou formou vybízejí k třídění odpadu, tato činnost se ještě nestala
pro velkou část Čechů samozřejmostí
tak, jako je tomu u obyvatel vyspělých
zemí. Z celkového množství papírového
odpadu, který je obsažen v komunálním
odpadu vytřídíme pouze 17,8 %, u plastů je tento podíl ještě nižší – 8,5 % a skla
12,8%. Lepší představu nám poskytnou
kilogramy vytříděného odpadu na obyvatele a rok: 5,2 kg papíru, 1,9 kg plastu,
1,8 kg skla. Je to hodně nebo málo?
Pokud si nevíte rady jak máte s určitým
druhem odpadu naložit, můžete využít
Zeleného telefonu Ekologického centra Most 800 195 342. Dispečeři vám
zde poradí nejen jak správně třídit, ale
také, kde najdete nejbližší velkoobjemový kontejner. Sběrný dvůr najdete v
Klášterci v Cihlářské ulici 626. Vybitých
baterií se můžete zbavit v některých supermarketech a prodejnách elektrospotřebičů. Prošlé léky a rozbité teploměry
můžete odevzdat v lékárně.

Budějovičtí folkaři přijeli na
křest, ale Pepa Štross stávkoval
Středeční koncert skupiny Nezmaři v kláštereckém Kulturním
domě se nedá nazvat jinak než
jako pohodový. Věkové složení
diváků prozrazovalo, že většina z
přítomných má začátky této folkové kapely spojené s obdobím
svých studentských let a prvních
lásek. Vystoupení Šárky Benetko-

s tím rozkolem nebude tak horké.
Nedá se říci, že by byl sál kulturního domu nabitý k prasknutí. Ti,
kdo ale přišli, dokázali vytvořit živou kulisu. Čas nejrůznějších port
a Folkové Evži je už asi pryč. Stále
ale zůstává zdravé jádro fanoušků,
kteří si nenechají Nezmary nikdy
ujít.
-lara-

 Nezmaři - Tonda Hlaváč, Šárka Benetková, Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák

vé, Pavla Zajíce, Tondy Hlaváče a
Pavla Jima Drengubáka ale nebylo jen vzpomínkovou cestou do
let sedmdesátých a osmdesátých.
Kromě starších písniček přišly na
řadu i skladby z posledního alba
Nezmarů ,,…než tóny doznějí“.
Pepa Štross, host skupiny a vlastně i
osoba, kvůli které Nezmaři do Klášterce přijeli, vystoupil v první části
koncertu. Jeho písničky i vtipné průpovídky se divákům líbily, ovšem
členy skupiny Nezmaři si tím neusmířil. Důvod? Nezmaři mu měli
„za zlé“, že je pozval u příležitosti
křtu své nové desky, který se ale nakonec rozhodl neudělat, protože na
plakátech bylo jeho jméno uvedeno
menším písmem než název budějovických folkařů. Kdo zná zmíněné
osoby trochu víc, správně tuší, že to

 Pepa Štross

„Čtyřka“ letos oslaví kulaté jubileum

Vážení milovníci časů minulých, dnes vám můžeme ukázat opravdovou lahůdku a to díky panu Svobodovi, který již bohužel není mezi
námi, ale jehož fotoaparát pro nás kdysi dávno zachytil unikátní
fotografii schodiště, které spojovalo tzv. dolní a horní město. Druhý snímek je pohledem z opačné strany, kdy domy i schody navždy
zmizely a už jen těžký buldozer dokonával terénní úpravy. Bohužel
jsme nedokázali zjistit, v kterých letech byly tyto záběry pořízeny. A
ještě jedna věc je na dolním snímku zajímavá. Nepřipadá vám taky,
že pohled na horizont bez tyčících se panelových domů byl daleko
příjemnější, než je tomu dnes?
-rony-

Dění v kláštereckých základních školách sledujeme pravidelně. Před Vánoci jsme navštívili den otevřených dveří
na ZŠ Školní, byli jsme na vánočních
trzích na ZŠ Krátká a dostalo se i na
vánoční výstavu zvláštní školy. Trochu
jsme v tom předvánočním shonu pozapomněli na ZŠ v Petlerské ulici, ale
tam se leccos zajímavého děje i začátkem nového roku. Co hýbe v současné
době touto školou, to jsme šli vyzvědět
na jejím řediteli Zdeňku Růžičkovi.
„Tak tento týden jsou to hlavně CERMAT testy. Konkrétně jde o hodnocení
výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. Do
tohoto projektu se přihlásilo celkem 1
234 škol a 57 281 žáků. Testování matematických dovedností, studijních dovedností a dovedností v českém jazyce
probíhá ve stejný den v celé republice.
Výsledky nám prozradí, jak se naši žáci
drží ve srovnání se svými vrstevníky z
ostatních škol. Osobně jsem na ně velmi
zvědavý. Podobných srovnávacích testů
je víc. Třeba KALIBRO nebo SCIO. Ty
jsou ale narozdíl od testů CERMAT
placené, a proto jsme samozřejmě zvolili
pro školu výhodnější variantu. Tento týden byl také ve znamení vysvědčení, kde
se objevuje letos velká změna u žáků 9.
tříd. Ti dostali kromě běžného vysvědčení ještě výstupní hodnocení,“ řekl nám
o aktuálním dění ve škole Mgr. Růžička. Ovšem letos se budou ve škole dít
ještě jiné a mnohem důležitější věci.

Nový školní rok, který začne v září,
bude pro tuto školu již třicátý. Ředitel
Růžička by toto významné výročí rád
oslavil nejen nějakou tradiční akcí pro
stávající i bývalé žáky a učitele. Pokud
všechno půjde jak má, mohl by se od
nového školního roku rozjet nový
školní vzdělávací program. „Je kolem
toho hodně práce. Učitelé absolvují nejrůznější školení a semináře, aby si osvojili nový způsob výuky, který zavádí od
roku 2007 povinně nový školský zákon.
V případě, že bychom začali již letošní září, byli bychom o rok napřed. V

rámci nového vzdělávacího programu
bychom například rádi zavedli výuku
cizího jazyka již od 1. třídy,“ svěřuje
se se svými plány ředitel Růžička. Ale
abyste si nemysleli, že se na ZŠ Petlerská zdokonalují jen děti a učitelé.
Novou inspiraci načerpaly i kuchařky
zdejší jídelny a připravily dětem týden
mezinárodní kuchyně. Maso a knedlíky tak vystřídala řecká musaka, mexická tortilla, italská pizza, slovenské
halušky nebo těstoviny s francouzskou
omáčkou. A pak že je školní kuchyně
jednotvárná.
-lara-

 Nová jídla mohli žáci posoudit nejen svými chuťovými buňkami, ale také měli
možnost o každém jídle hlasovat. Pizza to vyhrála na plné čáře.
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Město přivítalo nové občánky
V měsíci lednu kolíbky v obřadní síni zažily velký nápor. Na vítání občánků se dostavilo
celkem 18 dětí, a tak se musela tato akce uskutečnit dvakrát, protože tak velký počet malých prcků by „na jeden zátah“ zvládnout ani nešlo. Prvních deset jsme vám představili v
minulém čísle a dnes se můžete seznámit se zbývajícími osmi.
-rony-

Eliška Lhotská

Kino Svět

Dagmar Eichlerová

Daniela Tomanová

Matěj Kubeš

Gabriela Borovičková
Kristián Krotil

Tomáš Lejsek

Jindřich Hořický

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Koupím rodinný dům do 800
tisíc Kč. Jen v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 955 052, 607 708 762
Koupím chatu nebo zahrádku
s chatkou v os.vl.v Klášterci nad
Ohří,nejlépe v okolí řeky.
Te.:736 212 562
Prodám mobil Nokia 3510i v záruce, staženo 16 melodií, 10 her. Dále
černé kalhoty, imitace kůže, v
předu šněrování, velikost 34. Také
elegantní černé i bílé kozačky nad
kolena s přezkami. Také pod kolena a kotníčkové, jehlový podpatek
(9cm), velikost 38-39. Pro více informací pište sms.
Tel.: 723 840 044
Vyměním státní byt 1+2 s bal-

konem za 1+1. Oba v Klášterci
nad Ohří. Děkuji
Tel.: 775 067 310
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
Prodám dodávku Mazda 2200 E.
Pojízdná. Cena : 15 000,- Kč.
Tel.: 608 974 543
Prodám 2 sady zimních pneu
205/55/16 - jedna sada na ALU
ráfkách, druhá sada na plecho-

tel.:474 375 701

Program únor 2006
9. čtvrtek v 19.00 hodin
WALLACE A GROMIT:
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA*
VB 2005, 85 min., české titulky.
Roztržitý vynálezce Wallace a jeho věrný psí
společník Gromit poprvé vstupuje na ﬁlmové plátno v celovečerní dobrodružné komedii. V městečku zuří zeleninová horečka, blíží
se totiž každoroční Obří zeleninová soutěž.
Když městské zahrádky, skrývající zeleninové poklady, začne po nocích bezohledně
plundrovat záhadná zeleninožravá příšera,
Wallace s Gromitem brzy poznají, že jejich
soupeř rozhodně není žádný salát…
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč, Klub kina Svět: 30,- Kč

 Občánky našeho města většinou vítá zastupitelka Ing. Veronika Dlouhá a
matrikářka Anna Vanyová

Klášterec nad Ohří

vých. Obě velmi pěkné - 7 mm.
Kola jsou na Passat nebo Škoda
Superb.
Tel.: 606 840 922
Koupím pánské lyžáky velikost
9-10.
Tel.: 608 942 866
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

10. pátek v 19.00 hodin
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ*
VB/ČR 2005, 86 min., české titulky.
Komedie o gangsterově psu, knedlících, botách, neposedné soše a sebevraždě. Pavel
Zeman (Karel Roden) celý život strádá. Má
nevděčnou ženu (Aňa Geislerová) a šest zaměstnání. Colin Frampton je Angličan, když
přijde o ženu, rozhodne se požádat Pavla,
aby ho za ﬁnanční odměnu nějak šetrně a
rychle sprovodil ze světa, ale jeho smrtící
plány se naprosto vymknou kontrole.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
PROJEKT 100 – 2006
11. sobota v 19.00 hodin
DÍTĚ
Belgie, Francie 2005, 95 min.,
Osmnáctileté Soně a o málo staršímu
Brunovi se právě narodilo dítě. Bruno se
živí drobnými krádežemi a trochu i prodejem drog, ale Soňu má zřejmě rád a zdá
se, že je ochoten postarat se i o dítě. Když
ho ale Soňa pošle na procházku s kočárkem, vybaví se Brunovi lákavá nabídka z
minulého dne a prodá dítě k adopci.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč

12. neděle a 13. pondělí
KINO NEHRAJE
14. úterý v 19.00 hodin
O DVĚ SLABIKY POZADU*
ČR/SR 2004, 84 min.
Filmový příběh studentky Zuzany je mozaikou reálných a snových situací, do kterých
se mladá hrdinka zamotává ve své snaze
stihnout ze života co nejvíce a v co nejkratším možném čase. Ale nestíhá. Nestíhá
školu, ztroskotávají její vztahy s přáteli a milenci. Jediným kontaktem v reálném zázemí
jejího minulého, současného i budoucího
života je staromódní a velmi excentrická
babička Eržébet, která jí postupně odkrývá
možná východiska z bludného kruhu.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
15. středa v 19.00 hodin
ŠÍLENÍ*
ČR/SR 2005, 118 min.
Podle vlastního scénáře natočil Jan Švankmajer ﬁlm, který označuje za „ﬁlozoﬁcký
horor“ a bude opět kombinací hraného
ﬁlmu s animovanými pasážemi. Tématem
jsou absolutní svoboda, civilizační represe

a manipulace. Děj celého ﬁlmu se zdánlivě
odehrává začátkem 19. století ve Francii,
je však plný anachronismů a reálií dneška,
protože je alegorií současného světa. A
blázinec je jeho výstižnou kulisou.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
16. čtvrtek
KINO NEHRAJE
17. pátek v 19.00 hodin
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA*
Velká Británie 2005, 78 min., české titulky.
Děj animovaného příběhu se odehrává ve viktoriánské vesnici v 19. století a sleduje příběh
Viktora, mladého muže vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou.
Jeho skutečná nevěsta Viktorie na něj mezitím
čeká ve skutečném světě. Přestože se život v
Zemi mrtvých ukáže být mnohem barvitější,
než jeho striktní výchova, dospěje Viktor k
závěru, že neexistuje nic, co by ho udrželo odloučeného od jeho skutečné lásky ....
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
PROJEKT 100 - 2006
18. sobota v 19.00 hodin
NA VÝCHOD OD RÁJE
USA 1955, 115 min., české titulky
Film vypráví o životě kalifornského farmáře
Adama Traska a jeho dvou synů. V moderním zpracování biblického příběhu Kaina a
Abela se autor snaží dobrat podstaty dobra
a zla. Adam Trask je puritán, plnící do slova
a do písmene přikázání bible, přitom se však
ztrácí skutečná láska k životu a lidem. Z vlastních synů odpovídá jeho představám jen
starší Aron, zatím co mladšího Cala považuje
za špatného a zlomyslného.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč
19. neděle
KINO NEHRAJE
20. pondělí a 21. úterý
v 17.30 a 20.00 hodin
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI*
ČR 2006, 112 min.
Nová česká rodinná komedie Marie Poledňákové. Tatínek Luboš, který pracuje v Alpách
jako záchranář, přijíždí domů do Prahy. Jeho
osmiletá dcera Amálka je nadšena, a tak odmítne jet na školu v přírodě, aby si užila tatínka. Luboš se vypraví do školy, aby Amálku
omluvil, ale nakonec jede do Vysokých Tater
s celou třídou jako zdravotní doprovod. Své
manželce Anně slíbí, že je to jen na pár dní …
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
22. středa v 19.00 hodin
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?*
USA 2005, 95 min., české titulky.
Romantická komedie vypráví příběh dvou
lidí, kteří dokázali, že láska je opravdu
nesmrtelná. Když si David pronajal byt
v San Francisku, najednou se před ním
jako duch zjeví poněkud hysterická mladá
dáma jménem Elizabeth a začne tvrdit, že
Davidův nový byt ve skutečnosti patří jí.
David si nakonec uvědomí šílenou „pravdu“ - nastěhoval se do bytu k duchovi.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

11. února od 19 hodin
MATURITNÍ PLES GSOŠ – OKTÁVA
18. února od 20 – 02 hodin
LÁZEŇSKÝ PLES
Hraje Tandem Band. Hosté: Jakub Smolík,
Showdance – D. Brejšová a J. Koubek, TS Legarm.
Předprodej v KD. Vstupné: 150,- Kč

Inzerovat můžete také na www.klnoviny.cz

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

22. února od 19 hodin
TŘI NA LAVIČCE
Trochu veselé, trochu smutné, jako v životě. Bručoun Silvestr a rezignovaný Luigi se chystají jako za klukovských let na velká dobrodružství. A pak
se jednoho dne objeví bývalá učitelka, slečna Ambra. Hrají:PETR NÁROŽNÝ, KVĚTA FIALOVÁ, LADISLAV TROJAN.
Vstupné: 180,- Kč, důchodci: 100,- Kč
*** PŘIPRAVUJEME ***
28. března od 19 hodin
DRUHÁ KAPITOLA
Hrají: Valerie Zawadská, David Matásek, David Prachař, M. Hudečková.

Zámek
kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

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

Böhm se připravuje jako závodník i jako trenér

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
(*87) - 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 excellance, 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

Do konečné fáze se dostala příprava tří reprezentantů fitness z našeho města na mistrovství Čech a České republiky. Horkým želízkem mezi favority bude opět Honza
Böhm, kterého čekají v dubnu
a květnu tři náročné zkoušky.
Nejprve to bude MČ v Mariánských lázních a týden
na to MČR v Čelákovicích.
Vrcholem pak bude květnové ME v Bratislavě. Honza je
výborně připraven, jen doufá,
že ho nezradí nějaký nečekaný zdravotní problém. Další
dva mladé závodníky Standu
Kodýtka a Hynka Döringa
čeká v dubnu MČR mladších
a starších dorostenců. Podle
jejich trenéra (H. Böhm) jsou
i oni připraveni na umístění
do 6. místa, což by pro ně byl
obrovský úspěch.

Drobná sbírá úspěchy v dospělé kategorii
Stolní tenistka Lucie Drobná sice při
svém prvním startu v novém roce
spokojena být nemohla, protože se
jí nepodařilo obhájit titul krajské
přebornice starších žákyň. Prohrála
v semifinále a skončila až na 3.místě.
Vše si ale vynahradila na krajském
přeboru dospělých. Za účasti všech
nejlepších /startovaly hráčky extraligy, 1. i 2. ligy/ zase obsadila 3.místo
v kategorii jednotlivců, když prohrála pouze s pozdější vítězkou M.
Ságlovou z TTC Litoměřice. Spolu s
ní pak vybojovala 2. místo ve čtyřhře. To byl nečekaný, ale naprosto zasloužený úspěch. V prvním
utkání 2.ligy mezi TTC Litoměřice
a Baníkem Most se na vítězství 6:4
podílela plným ziskem 3 bodů. Pomohla také k vítězství B družstva

Luboš Jíra si vybral
nováčkovskou daň
Juniorská sáňkařská reprezentace
uzavřela 3.- 4. 2. dlouhou sezonu mistrovstvím světa v Altenbergu. Na
zkušenou se tohoto závodu zúčastnil
i Luboš Jíra ml. Bylo to jeho první
MS a jako nejmladší účastník si vybral nováčkovskou daň. Ve dvojicích
skončil na 17. místě a v jednotlivcích
závod nedojel. V celkovém hodnocení světového poháru obsadil v jednotlivcích 15. místo a ve dvojicích 7.
místo. Do budoucna Jíra st. hodnotí
z pozice trenéra toto umístění kladně. Vždyť příští sezonu bude Luboš
tvořit spolu s Matějem Kvíčalou ze
Smržovky hlavní pilíř juniorské sáňkařské reprezentace.

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

TJ Klášterec nad V. Chomutov 10:8,
když všechna 4 utkání vyhrála.

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

 Lucie Drobná

FC Futro bilancovalo - loňský rok byl vydařený
Fotbalový klub FC FUTRO Klášterec nad Ohří považuje rok 2005 za
vydařenější než ty předešlé. Konečně
se podařilo stabilizovat základní kádr
hráčů a hlavně ho „omladit“.
V kadaňské 1. lize malé kopané po
nešťastném začátku (dlouhodobá
absence brankářské jedničky Miloslava Barantála) nakonec skončili
na výborném 4. místě, pouze jeden
bod za stupni vítězů. V podzimním
Kadaňském poháru doplatili na špatné sobotní termíny zápasů, protože
většina hráčů měla pracovní povinnosti.V několika zápasech dokonce
museli alespoň „do počtu“ nastoupit
i fandové a členové vedení mužstva.
Konečná účast ve čtvrtfinále tak nakonec není tak špatná.

Z letních turnajů se nejlépe umístili
na turnaji v Klášterci. S přehledem vyhráli svoji skupinu a ve vyřazovacích

 FC Futro Klášterec nad Ohří

bojích dosáhli na konečné 4.místo,
protože k zápasu o třetí příčku vůbec
nenastoupili z důvodu malého počtu
hráčů.
Na závěr roku se fotbalistům Futra podařilo vyhrát silně obsazený halový turnaj
v Kadani, když v šesti
zápasech inkasovali
pouze jeden gól.
Za významnou pomoc
potřebnou pro chod
mužstva patří poděkování Městské energii
s.r.o. a firmě Tropek
a také MěÚ Klášterec
nad Ohří za udělení
grantu.
J. Fojta

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
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3.
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