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Nový grant má zajistit
více kulturních akcí
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří
na svém zasedání dne 11. prosince 2008
schválilo vyčlenění částky 350 tisíc korunna podporu aktivní kulturní činnosti ve
městě. O grant mohou žádat fyzické i
právnické osoby se sídlem v Klášterci
nad Ohří a spádových obcích. V souvislosti se schvalováním podmínek grantu
byla stanovena celkem 3 grantová kola,
která se liší jednak svým zaměřením,
jednak termínem podání žádostí. První
kolo programu nazvané „Jaro a mládí“
je orientováno na zapojení mládeže do
kulturní činnosti města a žádosti se předkládají do 28. února 2009. V druhém kole
se podávají žádosti zaměřené na hudbu,
tanec, výstavy, sympozia, přehlídky, volnou tvorbu, atd. Žádosti je možno předkládat do 31.května 2009 pod názvem
„Barvy léta“. V třetím kole se pak předkládají žádosti na podporu kulturních akcí
zaměřených na obnovu tradic, folklóru,
řemesla, vánoční zvyky, gastronomii, atd.
Žádosti se předkládají pod názvem programu „Duše podzimu“ do 31. 8. 2009.
Bližší informace Vám poskytne Odbor
kultury, marketingu a cestovního ruchu
MěÚ Klášterec nad Ohří, tel.: 474 376
431, 606 625 663. Podrobné informace o
podmínkách tohoto grantu jsou dostupně také na webu města (www.klastrerec.
cz). Na tento grant není automatický
nárok. O jeho přidělení rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení
komise kultury. Věříme, že toto opatření
přispěje k rozvoji aktivní kultury na území našeho města.
-M. Foltýn-

Dominik je prvním občánkem roku 2009 Výbor pro národnostní
menšiny podruhé

V rodném listě bude mít zapsáno datum narození 3. ledna 2009 a jméno Dominik Šilhavý. O tom, že byl ten první klášterecký
občánek, který se narodil do roku 2009, a že jemu i mamince přijel do kadaňské nemocnice osobně pogratulovat starosta města
Klášterce nad Ohří Jan Houška, se určitě později dozví od své maminky Heleny. Mezi gratulanty nechyběl ani ředitel kadaňské
nemocnice MUDr. Josef Mašek a přednosta gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Aleš Padrta, který „Klášterečákům“ již
tradičně vzkazuje: Milujte se a množte se, porodnost v Klášterci je stále pod průměrem! Za loňský rok se v kadaňské porodnici
narodilo 167 kláštereckých dětí. Ani kluci, ani holky nějak nepřevažovali - dá se říct, že to bylo skoro fifty-fifty. I když kluci byli přeci
jen v maličké převaze (86 kluků/81 holek). Celkem spatřilo světlo světa v kadaňské porodnici v loňském roce 940 dětí. Zajímavé
je, že podle statistiky připadá jen 38,5% porodů na maminky z Klášterce a Kadaně. Zbývající procenta jdou na bedra „přespolním“.
Dobré jméno kadaňské porodnice je známé široko daleko, a tak už dnes personál porodnice nepřekvapí rodička z Chomutova,
Loun, Hradce Králové, ale ani z Japonska. Přejme tedy kadaňské porodnici, ať jí to dlouho vydrží a malému Dominikovi co nejdříve
sestřičku nebo brášku, protože „ve dvou se to lépe skotačí“.
-rony-

Móda je divadlo a karneval

Plesová sezóna začíná
17. 1. PLES SENIORŮ
24. 1. MYSLIVECKÝ PLES
31. 1. PLES MĚSTA
6. 2. GSOŠ KLÁŠTEREC – OKTÁVA
13. 2. GSOŠ KLÁŠTEREC – 4.S
27. 2. GSOŠ KLÁŠTEREC – 4.G
7. 3. Ples SBD
08. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL
27. 3. PLES SPORTOVCŮ
4. 4. DIVADELNÍ PLES

UPOZORNĚNÍ
9. ledna se v prostorách galerie Kryt uskutečnila vernisáž výstavy oboru dámská krejčová s příznačným názvem Móda je divadlo a karneval. Žákyně SOU Amos pod vedením své mistrové p. Pištěkové proměnily jako mávnutím kouzelného proutku obyčejnou galerii v módní salon. Figuríny v umně naaranžovaných kostýmech, módní skici
a střihy rozvěšené po stěnách, skleněné vitríny plné půvabných módních doplňků z
časů našich babiček. Dobovou atmosféru dokreslují i původní šicí stroj, těžká kovová
žehlička a obří krejčovské nůžky. Vedle historických artefaktů ale na výstavě nechybí
ani věci zcela současné – například množství fotografií dokládající nejrůznější aktivity
budoucích krejčových. Výstavu, jejíž patronkou se stala wellness konzultantka Hana
Cathala, si můžete v galerii Kryt prohlédnout až do 3. února. Poté vystřídají módu
fotografie Evy Pilarové.
-lara-

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server

Dne 30.4. 2009 končí platnost Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků, vydaných
dle zákona č. 219/1991 Sb. Do této
doby je možné na základě původního
osvědčení provést přeregistrování k
vydání Osvědčení o zápisu do evidence
zemědělského podnikání dle zákona č.
252/1997 Sb. Bližší informace získáte na
Městském úřadu v Kadani, odbor životního prostředí nebo na tel.č. 474 319
556 Bc. Dagmar Kovačíková.
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Babú v knihovně
Městská knihovna v Klášterci nad Ohří zve
nejen své čtenáře na setkání se spisovatelem a především velice zajímavým člověkem Vilémem Hubkou. Autor bestselleru
„Babú“ – známý také jako Vilém od jezera
- se již dlouhou dobu zabývá esoterikou
a alternativní léčbou lidského ducha a
následně i těla. Pokud máte zájem se o
sobě a o svém zdraví dozvědět něco, co
ještě nevíte a co vám možná pomůže
vyřešit vleklé zdravotní problémy, s nimiž
si klasická medicína neví rady, přijďte si
poslechnout Viléma od jezera 3. února v
16.30 do naší knihovny.
Mgr. M. Biša, ředitel MK

V minulém čísle Kláštereckých novin
jsme uveřejnili článek „Výbor pro
národnostní menšiny se rušit nebude“, ve kterém jsme se vám snažili
přiblížit diskusi kláštereckých zastupitelů ohledně dalšího osudu tohoto
orgánu. Výbor pro národnostní menšiny, jehož členy jsou Horst Kotouč,
Mgr. Jana Dimunová, Jaroslav Krejsa,
Danuše Pokorná a Ĺudovít Olah, zřídili zastupitelé krátce po volbách v
roce 2006. Během uplynulých dvou
let se k němu opakovaně kriticky
vyjadřovala zastupitelka Mgr. Alena Škorcová. Na posledním jednání zastupitelstva dokonce vznesla
návrh na jeho zrušení. Některé z
důvodů, které ji k tomu vedly, se
objevily i ve zmíněném článku. Námi
uvedené informace ale nebyly podle Mgr. Škorcové úplné, a tak se na
její žádost k tomuto tématu znovu
vracíme, abychom její argumentaci
upřesnili a doplnili.
„Z článku mohli čtenáři nabýt dojem,
že moje vystoupení bylo směřováno
proti zájmům národnostních menšin
nebo proti existenci výboru pro národnostní menšiny jako takové. Tak to ale
není. Mně vadí úplně jiná věc. Výbor
pro národnostní menšiny nepředložil za celé dva roky žádné konkrétní
výsledky své činnosti, jeho členové se
prakticky nescházejí, přesto jsou jim
pravidelně vypláceny příspěvky za
práci ve výboru. To je to, s čím nemůžu
absolutně souhlasit. Ti lidé nic nedělají a berou za to peníze. Výbor pro
národnostní menšiny přišel město
za dva roky své existence na několik
desítek tisíc korun a výsledek je prakticky nulový. Podle mého byla chyba
zřídit výbor, pro který vlastně nemáme
žádnou náplň práce,“ vysvětluje Mgr.
Škorcová hlavní důvod, který ji vedl
k podání návrhu na zrušení výboru
pro národnostní menšiny.
Zastupitelce Škorcové i čtenářům se
tímto omlouváme, jestliže z našeho
předchozího článku nabyli jiného
dojmu.
-lara-

UPOZORNĚNÍ
pro zaměstnance firmy
Karlovarský porcelán
Pro přihlášení pohledávky nevyplacené
mzdy je třeba vyplnit přihlášku pohledávky. Pro přihlášení pohledávky lze
použít oficiální přihlášku, která je na
www.justice.cz, nebo lze pohledávku
přihlásit i formou dopisu (vzor na www.
klasterec.cz).
Přihlášku musí zaslat každá osoba, která
je zaměstnaná ve firmě Karlovarský porcelán a.s. zvlášť.
Přihlášku je nutné zaslat prokazatelným
způsobem, nejlépe doporučeně poštou, ve dvojím vyhotovení přímo insolvenčnímu správci:
PRO – KONKURS v.o.s., Praha 6,
Na Hubálce 707/10
Pohledávky by měly být přihlášeny nejpozději do 21.1.2009.
Více na www.klasterec.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ
Ředitelé základních škol ve smyslu § 36, odst.4 a § 46 odst.1,
zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
organizují ve spolupráci s odborem sociálních věcí a školství MěÚ

ZÁPIS ŽÁKŮ
do prvních ročníků základních škol

UPOZORNĚNÍ
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003,
k zápisu se dostaví i děti s odloženou školní docházkou a nezávazně se mohou k
zápisu dostavit děti narozené do 31. 12. 2003.
Přineste s sebou občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle
zákona ČNR č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ZÁPIS SE BUDE KONAT VE DNECH:
pondělí 19. 1. 2008 od 13:00 hod do 17:00 hod.
úterý 20. 1. 2008 od 13:00 hod do 17:00 hod.
na všech základních školách
DODATEČNÝ ZÁPIS
čtvrtek 5.2.2007 od 13:00 hod do 17:00 hod.
na všech základních školách
Žáci se do jednotlivých škol budou přijímat do naplnění kapacity.

Za odpad se bude platit jednorázově
Na konci loňského roku schválili klášterečtí zastupitelé vyhlášku s
krkolomným názvem „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Na základě této vyhlášky se v roce 2009 dočkáme v
platbách za odpad několika důležitých změn. Příjemným zjištěním je,
že sazba poplatku zůstává při starém: 500 korun za osobu a rok. Je to
maximální částka stanovená zákonem, kterou nemůže město už dále
navyšovat bez ohledu na to, jaké jsou skutečné náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu. Jen pro zajímavost - v Klášterci
činily tyto náklady 10, 8 milionů korun a byly rozúčtovány na 15 923
poplatníků. Skutečný náklad na osobu tak činil 679,45 Kč.
Zatímco výše poplatku zůstává na úrovni roku 2008, oproti předchozím letům se mění splatnost poplatku. Doposud mohli lidé tento
poplatek uhradit buď jednorázově do 15. března, nebo ve čtvrtletních
splátkách. Od nového roku je poplatek splatný pouze jednorázově, a
to do 15. března. V případě, že poplatková povinnost za vícečlennou
domácnost převyšuje částku tisíc korun, je možné zaplatit poplatek
ve dvou stejných částkách s termíny splatnosti do 15. března a do 15.
června. Tato změna se týká veškerých způsobů platby: SIPO, hotově v
pokladně městského úřadu i převodním příkazem. Lidem, kteří hradí
poplatky za odpad prostřednictvím SIPO (tzv. inkasem), budou tyto
platby i nadále sráženy v SIPU – při roční platbě v březnu, při dvou
platbách (pokud částka za domácnost převyšuje 1.000,- Kč) v březnu
a červnu.
To ale není v souvislosti s úhradou poplatku za odpad jediná změna.
„Mění se také číslo účtu pro příjem plateb a budou nově stanoveny variabilní symboly. Nové číslo účtu u Komerční banky je 27-4429420217/0100.
Variabilní symboly budou všem plátcům oznámeny zaslanou složenkou
v průběhu měsíce ledna r. 2009. Pokud
máte v bance zavedený trvalý příkaz, bude
nutné změnit číslo účtu a variabilní
symbol platby,“ upozorňuje vedoucí
ekonomického odboru Ing. Dlouhá.
A na závěr jedna pozitivní zpráva pro
starší občany, kteří se obávají nově zavedené jednorázové platby. Lidé narození
před 1. 1. 1933 se mohou od letošního
roku těšit na úlevu ve výši 250,- Kč. -lara-

ČEZ zahájil dialog s nájemníky o nové variantě prodeje bytového fondu

Představujeme: Městská policie

S novou strategií prodeje bytů v majetku Skupiny ČEZ na severu Čech byli seznámeni
zaměstnanci z elektráren Prunéřov a Tušimice. Ještě předtím byla projednána i se zástupci odborových organizací. Podle Jana Kaliny, generálního ředitele ČEZ Správa majetku,
byla pro ně tato nová varianta přijatelná.
„Kromě zaměstnanců budou s navrhovaným řešením prodeje bytového fondu samozřejmě
seznámeni i ostatní nájemníci. Všichni tak v těchto dnech dostanou adresný dopis s aktuálními informacemi. Ze strany Skupiny ČEZ se jedná o zahájení dialogu a poskytování informací o
nové variantě prodeje, v čemž hodláme i nadále pokračovat,“ říká Jan Kalina.
Původní návrh na prodej bytů v rámci technologických celků, tedy celých domů, formou
nabídkového řízení právnickým osobám vyvolal v průběhu přípravy a zejména po jeho
zveřejnění řadu negativních reakcí. Proto se vedení společnosti celou záležitostí znovu
zabývalo se snahou najít jiné řešení, více zohledňující situaci stávajících nájemníků. Jan
Kalina k tomu dodává, že Skupina ČEZ se musí stále chovat vůči všem svým akcionářům
jako řádný hospodář. Podstatný rozdíl oproti předchozí variantě tu ovšem je.
„I když bytový fond budeme prodávat po technologických celcích formou nabídkového řízení,
nový vlastník bude povinen do určitého termínu učinit prohlášení o bytových jednotkách a pak
je nabídnout k prodeji stávajícím nájemcům. Bude tak postupovat podle zákona č. 72/1994
Sb., což je zákon o vlastnictví bytů. Z toho jednoznačně vyplývá, že naším cílem je vytvořit pro

stávající nájemníky, kteří o prodej bytu jeví zájem, podmínky pro stabilizaci
bytové situace převodem bytu do jejich vlastnictví,“ podotýká Jan Kalina.
Nová varianta je modifikované řešení té původní. Pro nájemníky přináší
řadu výhod. Nejdůležitější je asi ta, že není nezbytně nutné, aby vytvořili právnickou osobu ve formě družstva či společenství a účastnit se
nabídkového řízení. „Umožňuje totiž stávajícím oprávněným nájemníkům
účastnit se prodeje bytového fondu až v následné etapě při samotném převodu jednotlivých bytových jednotek do osobního vlastnictví. Rovněž posiluje
jistotu jednotlivých nájemců, že se stanou vlastníky bytů, které mají aktuálně
v nájmu. Byty jim budou nabídnuty za regulovanou cenu vycházející z ceny
dosažené v nabídkovém řízení na prodej technologických celků,“ řekl dále Jan
Kalina. V současné době ČEZ Správa majetku odhaduje, že prvotní převod
bytového fondu jako celku bude možné realizovat na nového vlastníka
nejdříve v horizontu šesti až devíti měsíců. Od uvedeného data se následně bude odvíjet termín předložení nabídky k odkupu bytových jednotek
oprávněným nájemníkům. Prodej bytového fondu Skupiny ČEZ se týká
1 916 bytů v Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří.
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

ná výjimka z nočního klidu v posledním
dni v roce, jsme 31. prosince tolerantní.
Neodpustím si ale jednu připomínku:
provozovatelům zařízení ani lidem zde
slavícím by se určitě nic nestalo, kdyby
ráno uklidili ten neskutečný nepořádek,
který po nich venku zůstal. Provozovatelé měli kšeft, lidé si zastříleli a nic víc
neřešili. To mi trochu vadilo.

Velitel MP Petr Hörbe

S velitelem Městské policie Klášterec
nad Ohří si v novinách povídáme často. Tentokrát jsme se podívali na konec
loňského roku, na nejpalčivější problémy městské policie v tomto období a
na plány do budoucna.
Máme za sebou jedno z nejrušnějších období roku – vánoční svátky
a Silvestr. Jak vypadaly ty loňské z
pohledu městské policie?
Přímo o svátcích městská policie
nesloužila, ale doufám, že letos tomu
bude už jinak. Důvod? Po dobu, kdy jsme
nebyli ve službě, panovala v Klášterci
téměř anarchie v dopravě. Lidé parkovali na zákazech stání a znemožňovali tak
průjezd popelářům. Jediné štěstí bylo,
že nesněžilo. Co se týče Silvestra, tak se
určitě jednalo o jeden z nejklidnějších
za poslední roky. Kromě jedné rvačky
jsme měli pouze jednu stížnost na hlasitou hudbu. Tu jsme ale vyřešili na místě
domluvou. I když ze zákona neplatí žád-

Zmínil jste pyrotechniku, bez které
si řada lidí neumí závěr roku představit. Mnozí z nich ale nevydrží
čekat až do Silvestra. Jak je ošetřeno používání petard během roku?
Klášterec měl kdysi schválenou vyhlášku, kde bylo použití petard omezeno jen
na 31. prosince a 1. ledna. Tuto vyhlášku
nám ale ministerstvo zrušilo a použití
petard tak omezuje jen předpis báňského úřadu, který zakazuje jejich házení
v okolí škol, nemocnic, kostelů apod.
Takže když to dotyčný po sobě uklidí,
nezpůsobí požár nebo majetkovou škodu, neohrožuje úmyslně ostatní a není
po 22. hodině, pak mu v házení petard
nikdo bránit nebude. Musím ale říct, že
i navzdory tomu, že nám ministerstvo
onu vyhlášku zrušilo, situace je už mnohem lepší než před nějakými pěti šesti
lety.
V posledních dnech panovaly opravdu velké mrazy. Jaká je situace místních bezdomovců?
Jedna z nejhorších kombinací, kterou
musí strážník řešit, je opilý bezdomovec
v mrazu. To je téměř neřešitelné. Pokud
je střízlivý, není problém mu prostřednictvím zdejšího sociálního odboru
nabídnout nějaké nouzové ubytování,
azylový dům apod. Pokud je ale pod

vlivem alkoholu, tak ho v těchto zařízeních
nepřijmou a na celém území Ústeckého
kraje není k dispozici jediná záchytná stanice. Takže zatímco pro opuštěné psy máme
útulky, opilé bezdomovce nemáme v mrazu
kam dát. Letos jsme i navzdory mrazům
řešili zatím jen jediný případ opilé bezdomovkyně, která ale byla v tak zoufalém
stavu, že jsme ji odvezli do zdravotnického
zařízení. My samozřejmě máme ze zákona
povinnost poskytnout těmto lidem v rámci možností pomoc, nemůžeme je nechat
zmrznout na chodníku, ale někdy to opravdu není jednoduché. Oni navíc často ani o
žádnou pomoc nestojí. V této souvislosti
nám často volají lidé, které trápí bezdomovci ve vchodech. My je vykážeme ven a při té
příležitosti je informujeme, kam se mohou
obrátit pro pomoc. Je ale pouze na nich,
jestli tak učiní.
Co vás v současné době kromě bezdomovců trápí nejvíc?
Jak už jsem řekl na začátku, anarchie panuje
v dopravě. Někteří řidiči jsou prostě nepoučitelní a při parkování ignorují veškeré předpisy. Ve snaze zaparkovat auto co nejblíže
svému domovu nerespektují zákazy stání,
stojí v křižovatkách, na místech pro zdravotně postižené... Nejhorší to bývá samozřejmě
o víkendech. Neříkám to rád, ale prevenci
jsme v tomto případě už téměř vyčerpali,
bude tedy muset nastoupit represe. V předchozích dvou letech vznikly po celém městě
desítky nových parkovacích míst a není
důvod, abychom neustále tolerovali špatné
parkování. Navíc to není jen nějaká naše
zvůle. Špatně zaparkovaná auta dělají velké
problémy při vývozu kontejnerů, při úklidu
sněhu a samozřejmě ohrožují i bezpečnost
chodců a dalších účastníků provozu.
Mírné zlepšení jsme zaznamenali v případě

Co přejí městu Klášterec?
Skončily vánoční svátky a my přivítali nový rok 2009. Při
této příležitosti jsme stejně jako v loňském roce položili
představitelům osmi politických stran a sdružení zastoupených v kláštereckém zastupitelstvu shodnou otázku:
„Co přejete městu Klášterec nad Ohří a jeho občanům
do nového roku?“ Zde jsou čtyři odpovědi, které došly
na naši adresu.
Vladimír KLÍMA - zastupitel (SNK - KL)
Na vaši otázku, co přejeme městu,
musím dopředu upřesnit, že já městem myslím hlavně spoluobčany. A
těm přeji hodně zdraví, dále všem
také přeji, aby měli práci, prostřednictvím které si budou moci plnit svá
přání a realizovat své životní potřeby.
Co se týká města, myšleno z pohledu komunálního, tak tomu přeji v
letošním roce, abychom my všichni
zastupitelé procitli z naivní euforie, že
město spasí naše lázně, a začali se chovat tak, abychom město
nezadlužili na dlouhá léta dopředu, což se bohužel přičiněním
současné koalice děje. Tím mám na mysli např. nesmyslnou
výstavbu hotelu v oblasti kyselky a jiné podobné aktivity. A
sobě přeji, aby současné vedení města spravovalo městskou
pokladnu s vědomím, že hospodaří s penězi nás všech, a začalo se chovat jako dobrý hospodář. Jestli už není pozdě!
Miroslav ŘEBÍČEK, PaedDr. - zastupitel (ČSSD)
Přeji za klášterecké sociální demokraty všem spoluobčanům pevné zdraví, dobrou mysl, hodně
štěstí a odvahy při překonávání
překážek. Rok, který právě začal,
nebude pro řadu z nás rokem jednoduchým, proto ještě přidávám
přání solidarity a lepších mezilidských vztahů. Bylo by krásné,
kdyby se nám v našem Klášterci
dařilo žít tak, abychom, až budeme v prosinci bilancovat,
mohli říci, byl to dobrý rok!
Jiří MAREK, Ing. - zastupitel a radní města (SNK-ED)
To je vždy těžká odpověď. Městu
jako takovému přeji, aby se mu
vyhla živelní pohroma v jakékoli
formě, ať už povodeň, požár či
zemětřesení. Městu přeji, aby v
něm žili spokojení lidé, kteří budou
svým návštěvám mít ve městě co
ukázat. Občanům města přeji, aby
byli spokojení, měli pevné zdraví
a zároveň jim přálo štěstí, aby ve
městě nebo jeho okolí našli práci,
která je budě těšit. Všem zastupitelům přeji, ať již jsou v koalici
nebo opozici, aby se jim dařilo plnit jejich volební programy.
Jaroslav KREJSA - zastupitel (PB)

pejskařů, ale ani tady není situace ještě
úplně ideální, takže i na ně se v tomto
roce zaměříme. Co nám dělá opravdu
starosti, to je řádění sprejerů, nebo teď
už spíše fixařů, kteří za poslední zhruba
dva měsíce „vyzdobili“ město nejrůznějšími malůvkami. Počmárané jsou
lampy veřejného osvětlení, lavičky,
odpadkové koše, zastávky, telefonní
budky... I když je dost nesnadné chytit
je přímo při činu, zaznamenali jsme
i několik úspěchů. Nedávno se nám
díky kamerovému systému podařilo
odhalit několik mladistvých, kteří takto
poškodili kolonádu v lázních. Dalším
problémem je vandalství na dětských
hřištích. I tady budeme muset už místo
domluv sáhnout k pokutám. Na tomto
místě bych chtěl apelovat na občany,
aby byli všímavější k tomu, co se v jejich
okolí děje a v případě, že budou svědky
nějakého ničení majetku, aby nás určitě
kontaktovali. Opravdu nemůžeme být
všude a ani kamery nezachytí vše.
Městská policie se delší dobu potýkala s citelným nedostatkem strážníků,
proběhlo několik výběrových řízení, jak jste na tom z hlediska počtu
zaměstnanců v současné době?
Nejhorší situace byla asi před dvěma
lety, kdy počet strážníků klesl na šest.
To byl dlouhodobě neudržitelný stav.
V loňském roce stanovila rada města
počet členů městské policie na 12, což
už vidím jako dostatečné. V této chvíli
na městské policii působí osm strážníků,
dva čekatelé ve výcviku a dvě operátorky kamerového systému vyškolené v
akreditovaném středisku ministerstva
vnitra. Máme tedy plný stav. Možná
trvalo trochu déle, než jsme ho dosáhli,

Občanům našeho města přeji
do nového roku nezávislé klášterecké noviny, demokracii a
dále je vyzývám k tomu, aby se
zbavili svých komplexů, aby se
nebáli být vidět a slyšet, jedině
tak se stanou rovnoprávnými partnery zastupitelstva a
budou se moci aktivně podílet
na zvelebování svého bydliště.

ale já jsem od počátku říkal, že děláme
výběr, nikoli nábor. Cílem jednoznačně
bylo získat kvalitní lidi, i když by to mělo
znamenat, že si na ně chvíli počkáme.
Díky většímu počtu strážníků se dá nyní
uvažovat o pokrytí „hluchých“ míst,
jako jsou víkendy nebo svátky, během
kterých jsme zatím nesloužili.
Jaké máte další plány pro letošní
rok kromě prodloužení služby?
Ve spolupráci s policií ČR připravujeme dva projekty, se kterými se chceme
ucházet o dotace z programu ministerstva vnitra. První projekt se týká umístění již sedmé kamery, druhý pak vybavení
hřiště u Základní školy Petlerská. Pokud
jde o novou kameru, bylo rozhodnuto,
že bude umístěna na autobusovém
nádraží. K tomu nás vedlo několik věcí. V
první řadě to je velmi rušné místo, kde je
velká koncentrace jak lidí, tak dopravy.
Navíc je zde několik nočních podniků a
nové mají brzy vzniknout, takže tu bude
ještě rušněji. Co se týče hřiště u základní školy, pak je naším cílem nabídnout
dětem a mládeži z Miřetic podobné
vyžití, jaké nabízí dětem z nového sídliště a z Panoramy hřiště u ZŠ Školní. Z
dotace ministerstva vnitra bychom na
hřiště u Základní školy v Petlerské ulici
chtěli pořídit horolezeckou stěnu a lanovou pyramidu.
Náklady na oba projekty jsme vyčíslili
zhruba na 500 tisíc korun. Žádost o
dotaci musíme podat do konce ledna a
na projektu si musíme dát záležet, neboť
konkurence je opravdu velká. Žádostí je
čím dál tím více a peněz v programu čím
dál tím méně. Jestli jsme uspěli, bychom
se měli dozvědět ještě v první polovině
letošního roku.
-lara-

Klášterecké noviny č. 01/2009

strana 3

ZE ŽIVOTA MĚSTA
LEDEN 2008
TPrvní klášterecký občánek spatřil světlo
světa už 1. ledna. Ve dvě hodiny a dvacet
minut odpoledne přivedla maminka Alžběta Jurenová v kadaňské porodnici na svět
53 cm velkou a 4200 gramů vážící holčičku
Elišku. Mamince přijel k jejímu prvnímu
miminku do porodnice osobně poblahopřát
starosta města Jan Houška.

Takový byl uplynulý rok 2008
ly, které nabízí lázeňskou a ambulantní
rehabilitační péči, relaxační, regenerační a
rekreační pobyty.
XMěsto Klášterec nad Ohří představilo
svou turistickou nabídku na 17. ročníku
středoevropského veletrhu Holiday World,
který proběhl v termínu od 14.2. do 17.2.
na výstavišti v Holešovicích. Na expozici
Klášterce nad Ohří proběhla také autogramiáda Jaroslava Svěceného spojená s prezentací hudebního festivalu „Klášterecké
hudební prameny“.

BŘEZEN 2008
XPo řidičích z nového sídliště se dočkali
zlepšení situace s parkováním také obyvatelé z ulice J.Á. Komenského. Po roce
příprav se zde na začátku března rozběhly stavební práce. Nová parkovací místa
zde vznikla díky nahrazení dosavadního
podélného parkování parkováním kolmým.
X2. ledna byl na matrice městského úřadu spuštěn tzv. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál. Nová služba nabízí občanům
ověřený výpis z katastru nemovitostí,
obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku a rejstříku trestů, a to na počkání.
XVe dnech 10. – 13. ledna se město
Klášterec prezentovalo v Brně na středoevropském veletrhu cestovního ruchu
Regiontour 2008. Pro představení města
byl k dispozici katalog „Turistický region
Klášterec nad Ohří – Kadaň“.
X30. ledna se ve večerních hodinách přes
naše město „přehnali“ účastníci veteránské soutěže Winter Trial organizované
holandskými pořadateli. Soutěž startovala
v neděli 27. ledna v Praze a na posádky
stovky historických vozidel čekalo celkem
šest náročných etap. Jedna z nich vedla i
přes Klášterec.
XMěstský ústav sociálních služeb oslavil 29. ledna jubilejní 10. výročí svého
založení. Součástí MÚSS je pečovatelská
služba, domov pro seniory, dopolední
stacionář a jídelna pro seniory. Veřejnost
měla možnost si prohlédnout vnitřní prostory objektu domova pro seniory.
XKlášterec nad Ohří udržel i v lednu míru
nezaměstnanosti na potěšitelných 6 procentech. Město, kde ještě před čtyřmi lety
přesahovala nezaměstnanost 18 procent,
se tak již třetí měsíc za sebou drželo pod
celorepublikovým průměrem.

ÚNOR 2008
XV sobotu 8. února se v kulturním domě
konal tradiční Ples města. K tanci a poslechu hrál mladoboleslavský BIG – BAND
RELAX a celým večerem provázel známý
moderátor a „rosnička“ Michal Jančařík.
Jak už to na Plese města bývá, nechyběl
bohatý doprovodný program. Zlatý hřeb
večera obstarala zpěvačka s nezapomenutelným hlasem Věra Špinarová.

a propojky mezi ulicí Dlouhá-Útočiště
společně s kompletní rekonstrukcí stávajícího parkoviště přišlo město na více než
13 milionů korun. V konečném součtu je k
dispozici na 171 nových parkovacích míst.
XKlášterecký zápasník Vladimír Kolba se
stal na konci března mistrem České republiky ve volném stylu v kategorii kadetů do
46 kilogramů. Titul získal v zápase, který
trval dvě minuty a dvacet sekund.

DUBEN 2008
XJiž popáté připravil odbor školství v čele
s vedoucí Mgr. Řeháčkovou setkání bývalých pedagogických pracovníků z kláštereckých škol a školek v salonku klášterecké radnice. Setkání vždy provází příjemná
atmosféra, nechybí malé občerstvení,
květiny, ale ani slova díků jak ze strany radnice, tak z úst bývalých pedagogů.
XTečku za plesovou sezónou udělal v
sobotu 5. dubna Divadelní ples. Tentokrát

TCelkem 362 dětí z 24 mateřských škol se sjelo ve dnech 12. a 13. března na jubilejní 10. ročník oblastní přehlídky mateřských škol Mateřinka Chomutov 2008. Naše město reprezentovali malí zpěváčci a tanečníci ze čtyř mateřských škol.

XAnketa O nejlepšího sportovce roku
2007 města Klášterce nad Ohří se v sobotu
22. března definitivně uzavřela. V kulturním domě proběhlo její slavnostní vyhlášení a nominovaní sportovci si převzali
zasloužená ocenění. Absolutní vítězkou,
pro kterou hlasovali čtenáři Kláštereckých
novin nejen pomocí hlasovacích kupónů,
ale také po internetu, se stala kanoistka
Bára Čekalová.
XHana Zagorová a Petr Rezek vyprodali
klášterecký Kulturní dům. Na vystoupení
oblíbené zpěvačky se totiž kromě zástupů místních vypravili také Slováci a dlouhou cestu k nám vážilo dokonce několik
fanoušků z dalekého Berlína.
XPo necelých šesti letech, které uplynuly
od vyhlášení konkurzu na společnost ZKL
Klášterec nad Ohří, a.s., se situace v tomto
strojírenském podniku opět značně vyostřila. Krize vyvrcholila ve čtvrtek 27. března,
kdy musela firma HTC holding, a.s. ohlásit
ukončení výroby v klášterecké továrně.

se odehrával v duchu „KLASických“ pionýrských táborů. Atmosféru pionýrského tábora dokreslovala dobová výzdoba sálu – stany, sovětské vlajky nebo polní kuchyně.
TDivoký den a ještě divočejší noc prožili
studenti kláštereckého gymnázia a střední
školy při pokusu o vytvoření nového českého
rekordu v nepřetržitém hraní florbalu. Přesně 24 hodin a jednu minutu hráli studenti
před ostřížími zraky komisařů z pelhřimovské agentury „Dobrý den“ florbal. Bojovali,
zažehnali všechny krize, aby se nakonec po
florbalovém maratonu mohli zaslouženě
radovat z jediné věty: REKORD JE VÁŠ !!

TMilovníci folkové hudby se dočkali. V neděli 17. února si v sále kulturního domu dali dostaveníčko zpěváci a hudební formace právě tohoto zaměření. Konal se zde totiž v pořadí již 14.
ročník hudebního festivalu Folková Evža, který měl i tentokrát „na svědomí“ písničkář Pepa
Štross. Kromě něj se kláštereckému publiku představila litvínovská kapela Pět oříšků pro
Popelku, mostecký písničkář Míra Kuželka nebo zpěvák Ivan Varga, známý spíš pod svým
uměleckým pseudonymem Martin Maxa.

XZ výběrového řízení na spoluprovozovatele lázní vyšla vítězně společnost Lázně
Felicitas, s.r.o. Společnost Lázně Felicitas
provozuje v současné době v městech
Poděbrady a Bechyně tři lázeňské hote-

XVe středu 26. března byla vítězi výběrového řízení firmě Vodohospodářská
stavební s.r.o. oficiálně předána stavba
„Propojovací komunikace ul. Dlouhá–
Útočiště“. Vybudování nového parkoviště

XKlášterecký zámek se proměnil v království minerálů a drahých kamenů. Konal se
zde v pořadí již 14. ročník Výstavy minerálů a hornické historie, který stejně jako
ty předchozí pořádá Společnost důlních
měřičů a geologů ve spolupráci s Městským úřadem v Klášterci. Zatímco v roce
2006 se nesla celá expozice ve znamení
achátu, té loňské vládla jedna z nejkrásnějších a nejžádanějších odrůd křemene
- ametyst.
XNikolas Šarkézy se stal v polovině dubna zápasnickým mistrem České republiky
ve volném stylu. Na pražském mistrovství
soutěžil v žákovské kategorii do 47 kg.
XSlunečné počasí přilákalo odpoledne
30. dubna na náměstí zhruba čtyři desítky
lidí, aby byly svědky tradičního aktu vztyčení májky. I tentokrát se tohoto zodpovědného a fyzicky velmi náročného úkolu
zhostili silní chlapi ze střeleckého oddílu
AVZO.

KVĚTEN 2008
XVýjimečný zážitek pro opravdové „fajnšmekry“ si připravila galerie Kryt. V pátek
2. května se vernisáží otevřela výstava
obrazů Jana Saudka, který ji sám uvedl a
návštěvníky obdařil svým příjemným, i
když tak trochu nevšedním humorem.
XPo osmi měsících od zahájení stavby
dokončil Klášterec dvoukilometrový úsek
cyklostezky vedoucí ze Suchého Dolu do
Rašovic. Výstavba 1. etapy ze Suchého Dolu
do Rašovic přišla na 2,5 milionu korun.
XVozový park městské policie obohatil
motocykl značky Yamaha. Motocykl má
oproti autu řadu výhod: úsporu nákladů,
mobilnější a efektivnější provoz, větší
možnost zajíždět i do okolních obcí a na
odlehlá místa, kam se auto dostává mnohem hůř. Nový motocykl budou strážníci
MP využívat například na kontrolu černých skládek.

ČERVEN 2008
XPo neuvěřitelných 50 letech se na „zlatém srazu“ sešly na čtyři desítky bývalých
osmáků a osmaček ze základních škol v
Havlíčkově a Chomutovské ulici (dnes zde
sídlí Základní škola praktická a Gymnázium a střední odborná škola). Výjimečné
není jen padesátileté výročí, ale také skutečnost, že polovina z přítomných navštěvovala vůbec první třídu, která vycházela z
tehdy čerstvě dostavěné základní školy v
Chomutovské ulici (dnešní gymnázium).
XNa pultech kláštereckého a kadaňského
informačního centra se objevila návštěvnická karta 3K, díky které budou moci turisté
poznat zdejší region za výhodnějších podmínek než dosud. Karta 3K nabízí turistům
volné vstupy do vybraných turistických
objektů v regionu a čerpání slev na restaurační, ubytovací nebo lázeňské služby.
XPatnáctého jubilejního ročníku „Olympijských her mateřských škol oblasti Chomutovska“ se zúčastnil rekordní počet dětí z
celého regionu. Na„olympiádu“ se do Klášterce sjelo celkem 27 mateřských škol.

TVrcholem slavnostního zahájení lázeňské sezóny a zároveň oslav 125. výročí objevení
minerálního pramene Evženie bylo odhalení dvou nových dominant lázeňského parku. Dvě
kruhové stavby s uzavírací železnou kopulí z dílny uměleckého kováře Karla Melouna a jeho
asistenta a žáka Miloslava Voříška kryjí Městský a Klášterecký pramen. Oba prameny společně s pramenem Evženie v úplném závěru posvětil generální vikář litoměřické diecéze Mons.
Karel Havelka.

XJan Böhm vybojoval zlatou medaili na
Mistrovství České republiky, které se konalo 11. května v Orlové u Ostravy. Náš trojnásobný mistr republiky se zároveň nominoval na Mistrovství Evropy ve fitness, které se uskutečnilo v květnu v Makedonii.
XZávěr května ovládly na kláštereckém
Gymnáziu a střední odborné škole maturity. Před zkušební komisi postupně předstoupilo 76 studentů ze tří závěrečných
tříd. Náročnou předmaturitní přípravu
nejlépe zvládlo a na vyznamenání odmaturovalo sedmnáct z nich, naopak sedm u
zkoušky dospělosti neuspělo.
XKlášterec uspěl v rámci druhé výzvy
Operačního programu životní prostředí se
čtyřmi žádostmi s celkovou dotací 58 milionů korun. Díky penězům z Evropské unie
budou v příštích dvou letech kompletně
zatepleny Základní škola Školní, Mateřská
škola Lesní a Základní umělecká škola.
Součástí oprav bude také výměna oken a
zateplení střech. V rámci podpory obnovy
městské krajiny byl jako nejlepší vyhodnocen projekt regenerace zámeckého parku,
který zahrnuje obnovu veškerých vegetačních prvků.

XZastupitelé na svém 15. zasedání schválili prodej zbývajícího podílu města ve
společnosti Městská energie. Zároveň
souhlasili s návrhem kupujícího na předčasné splacení předchozí částky. Díky
tomuto rozhodnutí posílil loňský rozpočet
města o téměř 30 milionů korun.
XMěsto Klášterec nad Ohří vyhlásilo 1.
ročník soutěže „O nejhezčí květinovou
výzdobu ve městě“. Soutěž proběhla ve
2 kategoriích: bytové domy a rodinné
domy. Porotci hodnotili celkový estetický
dojem, originalitu řešení, kvetení rostlin,
barevnou kombinaci a přínos pro okolí.
XBěhem jednoho týdne si přišli konzumenti „tvrdé“ muziky v Klášterci na své.
Jana Oudová společně s Lukášem Spáčilem připravili pro fanoušky lačnící po hlasitých decibelech další ze série hudebních
akcí „Open air ...“ O týden později se konal
v letním kině další ročník rockového maratonu „Letňák“.
XRada města rozhodla o obsazení funkce
ředitele příspěvkové organizace Zámek
Klášterec nad Ohří. Z kandidátů přihlášených do výběrového řízení klášterečtí radní vybrali Ing. Petra Hybnera.

TKlášterecká country koza znovu ožila. Jednodenní festival country a folku přilákal do kláštereckého letního kina velký počet příznivců tohoto hudebního žánru, kteří si nechtěli nechat
ujít takové taháky, jakým byla například skupina Fešáci nebo Druhá tráva s Robertem Křesťanem. Ozdobou festivalu byl i známý písničkář Pepa Fousek.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
ČERVENEC 2008
XNejen v Klášterci, ale po celém Chomutovsku a v části severních Čech nefungoval 9. července tisícům domácností a firem
internet. Tuto skutečnost museli všichni
uživatelé internetových sítí vzít na vědomí
kvůli zlodějům kovů, kteří mezi Chomutovem a Mostem přerušili optický kabel.

Takový byl uplynulý rok 2008
oddal rekordních 11 párů.
XČesko-britská společnost Centrepoint
Verne a.s. zahájila výstavbu 1. etapy průmyslového parku v sousedství IP Verne.
Ambiciózní koncept zahrnuje kromě 160
tisíc m2 produkčních a distribučních hal

TNa začátku července dorazila do Klášterce dvanáctičlenná delegace z partnerského
holandského města Baarn. Skupinu tvořili zástupci baarnské radnice v čele se starostou, členové Výboru pro spolupráci mezi Baarnem a Kláštercem nad Ohří a další lidé. Na holandské
návštěvníky čekaly tři dny nabité nejen pracovními schůzkami, ale také kulturou a sportem.

ZÁŘÍ 2008
XZačátkem září odstartovala 3. etapa
regenerace sídliště Panorama. Nové
komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst se tentokrát
dočkali obyvatelé ulice Na Vyhlídce. Část
nákladů pomohla uhradit dotace ve výši
čtyři miliony. Dotaci město získalo z programu „Regenerace panelových sídlišť“.
XPo dvou prázdninových měsících vyměnili školáci táborové stany, mořské pláže a
lesní mýtiny za školní lavice. Nezapomenutelný první školní den si v letošním školním roce prožilo na 170 prvňáčků.
XV úterý 30. září se to v ulici V Zátiší jen
zelenalo. U příležitosti slavnostního otevření nového sídla Lesní správy v Klášterci
nad Ohří se tu sešli vrcholní představitelé
ředitelství státního podniku Lesy České
republiky, krajského ředitelství Teplice i
zástupci kláštereckých lesníků.

ŘÍJEN 2008

XAni v červenci nepolevila Intenzivní stavební činnost v prostorách sportovního
areálu. Rušno bylo hlavně na volejbalových a tenisových kurtech, kde se pokládal
nový povrch a budovalo lepší zázemí pro
diváky. Součástí první etapy rekonstrukce
sportovního areálu byla také kompletní
obnova výměníkové stanice, která zásobuje teplem a teplou vodou celý sportovní areál, a dokončení rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu.
XNadace ČEZ se rozhodla nečekat s
nadílkou až do Vánoc a rozdávala dárky v
podobě symbolických šeků už 4. července v areálu EPRU II. Základní škole Krátká
přispěla Nadace ČEZ 50 tisíci korunami na
výcvikový pobyt žáků v přírodě, ředitelka
mateřské školy Lesní si odnášela šek na 95
tisíc korun na projekt „Veselá zahrada“.
TJiž počtvrté vystupoval v Klášterci český
houslista Jaroslav Svěcený v rámci festivalu
Klášterecké hudební prameny 2008. Široké
veřejnosti se představil Jaroslav Svěcený a
jeho hosté v několika klasických, ale i netradičních koncertech. Návštěvníci festivalu
měli možnost slyšet například varhaníka
Václava Uhlíře, violoncellistu Jiřího Bártu
nebo sólistku opery Národního divadla
sopranistku Zdeňku Kloubovou. Jedním z
vrcholů festivalu byl nepochybně nadčasový
projekt renomovaných interpretů různých
hudebních žánrů Vivaldianno 2008, který
měl v Klášterci svoji koncertní premiéru.

XPo dlouhých letech skončil v Klášterci sportovní klub národní házené žen.
Družstvo kláštereckých házenkářek se loučilo jako vítěz oblastního přeboru a kvalifikace o 1. ligu 2008. Podle trenéra Sochora
k tomuto rozhodnutí napomohlo mnoho
důvodů: nechuť zúčastnit se a opět podstoupit nekalé praktiky, jako je ovlivňování
a uplácení zápasů v lize žen, finanční stránka účasti v 1. lize a také studijní a mateřské
povinnosti některých hráček.

SRPEN 2008
X8. 8. 2008 - magické datum, které rozpoutalo v republice přímo sňatkovou
mánii. Svatební šílenství se nevyhnulo ani
Klášterci a Mgr. Miroslav Andrle, na kterého tento den připadla role oddávajícího,

také sociální infrastrukturu pro budoucí
zaměstnance.
XKlášterečtí hasiči se dočkali zbrusu
nového dopravního automobilu Peugeot
Boxer minibus, který nahradil 12 let starý
tranzit. Nový Peugeot bude stejně jako
ten dosavadní sloužit k dopravě hasičů a

X1. října vstoupila v platnost vyhláška,
která výrazně omezuje pití alkoholu na
veřejnosti. Zákaz platí hlavně v blízkosti
škol, kde se pohybuje velké množství lidí,
hlavně dětí, a kde se shodou okolností
nachází i rizikové provozovny, jako jsou
bary, večerky či restaurace. Nová vyhláška věnovaná veřejnému pořádku kromě
toho zakazuje pouliční prostituci na celém
území města.
XTradiční společenský večer u příležitosti celorepublikové akce Týden se SPCCH
uspořádaly místní základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami.

ka v boji s ohněm. Jejich stávající vozový
park doplnila v říjnu zbrusu nová čtyřkolka. Nejvíc práce by měla zastat při likvidaci
lesních požárů.
XVe dnech 25. října až 1. listopadu se v
kulturním domě uskutečnil již 6. ročník
nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Klášterecké divadelní
žně. Letos s přízviskem fantastické. Zatímco v prvních ročnících byly k vidění převážně místní divadelní soubory, tentokrát
byl domácím věnován jen první večer.
Zbývající ovládla divadla přespolní.

LISTOPAD 2008

sáž výstavy Klášterecký Betlém v galerii
Kryt. Stejně jako každý rok se ale všichni
těšili nejvíc na závěrečný ohňostroj.
XMěsto Klášterec nad Ohří se zúčastnilo
dalšího veletrhu cestovního ruchu, tentokrát v německém Lipsku. Veletrh Touristik
& Caravaning Leipzig 2008, který se konal
v termínu 19. - 23. listopadu 2008, je jedním z největších veletrhů svého druhu ve
střední Evropě.
TZačátek sáňkařské sezóny vyšel Luboši
Jírovi a Matěji Kvíčalovi na velkou výbornou.
V italské Cesaně Pariol se jel první závod ze
série světového poháru juniorů. Naše reprezentační dvojice se s oběma finálovými
jízdami vypořádala ze všech startujících nejlépe a v ledovém korytu si dojela pro zlato,
když za sebou nechala nejen loňské vicemistry světa z Lotyšska, ale také vítěze loňského
světového poháru z Německa. Jedná se
o nejlepší výsledek českého sáňkování za
posledních 15 let.

XVe velkém sále kulturního domu se
v neděli 16. listopadu konal v pořadí již
14. ročník soutěže v imitování slavných
zpěváků „Playback Kids“, který každoročně pořádá dům dětí a mládeže. O přízeň
diváků a hlasy desetičlenné poroty se
letos ucházelo 5 jednotlivců a 8 skupin.
V kategorii jednotlivců zvítězila Věra Berkyová. Ve skupinách zaujalo porotu nejvíc
závěrečné „vánoční“ vystoupení stálých
účastnic soutěže Vendy a Kiki Knapových.
XKrátce za sebou navštívili Klášterec dva
známí písničkáři. Zatímco Honza Nedvěd
se se svojí kapelou představil v kulturním
domě, Josef Fousek si pro svůj recitál
„Nemám čas lhát“ zvolil komornější prostředí kina Svět. Oba hudebníci už v Klášterci byli a mají tu své věrné publikum.
TFamózní bilanci si mohou na své konto připsat klášterečtí fotbalisté. V podzimní části
krajské 1. B třídy prohráli jediný zápas a v jednom utkání remizovali. Všechna ostatní utkání
dovedli fotbalisté k vítězství. Díky skvělým výkonům přezimují tentokrát fotbalisté FK Klášterec na první příčce žebříčku.

TKlášterecké národní házenkářky se v sobotu 23. srpna rozloučily se sportovní kariérou. Na
hřišti za základní školou v Petlerské ulici uspořádaly exhibiční utkání, ve kterém se sešly hráčky, které velmi úspěšně zakončily loňskou sezonu (postup do 1. ligy), s bývalými kláštereckými
hráčkami.

menšího vybavení na místo zásahu.
XFotbalisté Klášterecké Jeseně si připomněli 45. výročí založení fotbalového klubu Tatran Klášterecká Jeseň. Turnaj, který
se pro neregistrované pořádal na místním
hřišti, byl ale tak trochu oslavou s příchutí
pelyňku. Klub, který má takovou dlouholetou tradici, totiž paradoxně nemá své
vlastní hřiště. Tedy přesněji řečeno - má
jen jeho polovinu. Za neutěšenou situaci
mohou restituce a následné dlouhotrvající spory o dotčené pozemky.
XK jedinečnému prolnutí uměleckého
kovářství a moderního scénického tance,
drsných kovářů a půvabných tanečníků,
došlo v sobotu 23. srpna v prostorách
zámku a zámeckého parku. V tento den se
zde propojil mezinárodní festival současného tance Siraex 2008 s mezinárodním
setkáním sochařů v kovu a uměleckých
kovářů Eurokov 2008. Zatímco Eurokov
pořádaný sochařem, uměleckým kovářem a restaurátorem Karlem Melounem
spatřil světlo světa už před deseti lety a v
roce 2008 se uskutečnil už 6. ročník tohoto
bienále, Siraex v režii Zory Breczkové, učitelky tance na základní umělecké škole, se
představil teprve podruhé.
XJiž potřetí proběhl v areálu sportovních
hřišť Bezpečný konec prázdnin. Akce, která je zaměřena hlavně na školní mládež,
má za cíl přiblížit dětem práci všech složek
integrovaného záchranného systému.
Slunečné sobotní odpoledne přilákalo na
hřiště téměř tisícovku návštěvníků, kteří
mohli na vlastní oči vidět „v akci“ příslušníky policie ČR, městské strážníky, hasiče
i záchranáře.

Společenskému večeru v kulturním domě
předcházela netradiční olympiáda, která
se uskutečnila jako pokaždé na zahradě
restaurace Na Vyhlídce v Rašovicích.

XNa ustavujícím zastupitelstvu, které se
uskutečnilo 26. listopadu, zvolili krajští
zastupitelé nové vedení Ústeckého kraje.
Následující čtyři roky bude kraji vládnout
oranžovo-modrá koalice ČSSD a ODS.
Hejtmana Jiřího Šulce (ODS) vystřídala v
čele krajské vlády Jana Vaňhová (ČSSD),
která kdysi působila jako vychovatelka a
učitelka na 1. základní škole v Klášterci.

TV dosud nevyužívaných sklepních prostorách zámku se v sobotu 18. října otevřela nová
expozice s názvem „Pohádková země Vítězslavy Klimtové a Loutky rodiny Matěje Kopeckého.“ Skřítci, víly a strašidýlka známé malířky, spisovatelky a strašidloložky Vítězslavy Klimtové
a loutky rodiny Kopeckých se na kláštereckém zámku usídlí minimálně na tři roky.

PROSINEC 2008
XNávštěvnická karta 3K byla oceněna
druhým místem v 7. ročníku celostátní
soutěže „Náš kraj“ vyhlášené vydavatelstvím COT business. Odborná porota
ocenila zejména komplexnost, flexibilitu,
dostupnost, technologické řešení a celkovou atraktivitu karty.
XPozvání na již 5. vánoční posezení, které tentokrát připravila Základní škola v
Petlerské ulici v čele s ředitelem Zdeňkem
Růžičkou, s radostí přijalo na 40 bývalých
pedagogů školských zařízení v Klášterci
nad Ohří. Příjemnou vánoční atmosféru
navodila nejen slavnostně vyzdobená
školní jídelna, ale také žáci školy, kteří si
pro tuto příležitost připravili kulturní program, za který sklidili zasloužené uznání a
potlesk.
TMateřská škola „Sluníčko“ v Lesní ulici
oslavila 30 let od svého založení. Za tu dobu
prošly školkou stovky dětí a na čtyři desítky
zaměstnanců.

XVítězem voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje, které se uskutečnily ve dnech 17.
a 18. října, se stejně jako v ostatních dvanácti krajích ČR stala jednoznačně ČSSD.
Stejně jako v předchozích dvou volebních
obdobích i v tom příštím zasedne v krajském zastupitelstvu občan města Klášterce
- místostarosta Ing. Stanislav Stehlík, který
kandidoval za Severočechy.cz.
XKlášterečtí hasiči mají dalšího pomocní-

XRozsvícení vánočního stromu je událost, na kterou se těší hlavně děti, ale ujít
si ji nenechají ani mnozí dospělí. Program
byl opět poskládán typicky vánočně. Na
pódiu se postupně vystřídaly hudební
skupina Acrus, ženský pěvecký sbor Fantasie, dětský divadelní soubor ze ZŠ Školní, vokální soubor Kiksvocal, kejklíř Vítek
a flétnový soubor Pettini ze ZUŠ. Součástí
slavnostního odpoledne byla také verni-

X14. prosince vstoupil v platnost nový
jízdní řád městské hromadné dopravy,
který přinesl dvě pozitivní změny. V první
řadě došlo k prodloužení některých spojů
MHD do zastávky„Kyselka“, další příjemnou
změnu znamenalo rozšíření víkendového
provozu MHD. Od prosince jezdí autobusy i
v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne.
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Kulturní dům líčí na mladé diváky
Ples seniorů 17. ledna odstartuje novou sezónu kláštereckého Kulturního domu. Jeho ředitel věří, že bude minimálně tak úspěšná jako ta
předchozí.
„V loňském roce jsme zaznamenali příliv nových návštěvníků. Měli jsme
několik akcí, které byly prakticky vyprodané – travesti show Kočky, koncert Hany Zagorové – a na všechny akce přišlo celkově víc lidí, což nás
samozřejmě těší. Zájem byl i o znovuobnovené oldies party, zvlášť ta
povánoční měla vysokou návštěvnost. I letos bychom chtěli zachovat
různorodost akcí a přijít zase s něčím novým,“ slibuje ředitel kulturního
domu Antonín Trejbal.
Ten, kdo pravidelně navštěvuje kulturní akce v kulturním domě, si určitě dávno všiml, že mladých lidí bývá mezi návštěvníky pomálu. Antonín Trejbal doufá, že se to už brzy změní. „První vlaštovkou byl projekt
„Vezměte děti do divadla“, se kterým jsme přišli před třemi lety. Děti i jejich
rodiče se k nám na nedělní odpolední pohádky postupně naučili chodit,
a proto budeme v pásmu pohádek určitě pokračovat. Novinkou, kterou
letos zavádíme a od které si slibujeme další mladé tváře v hledišti, je Klub
mladého diváka. Členství v klubu zajistí mladým lidem ve věku 15 až 20 let
výrazné slevy na vstupném na akce pořádané kulturním domem, ať už se
jedná o koncerty, divadelní představení či některé taneční zábavy.“ Získat
členství bude pro zájemce velmi jednoduché. Stačí donést fotografii
a nechat si v kulturním domě zadarmo vystavit průkazku. To ale není
jediná novinka, o které ředitel kulturního domu uvažuje. „Chtěli bychom zkusit zavést skupinové slevy pro školní děti v doprovodu učitele
na večerní představení. Pokud by měla skupina žáků zájem a domluvili by se s učitelem, mohli by dostat všichni na konkrétní představení
poměrně vysokou slevu.“ Snad bude programová nabídka kulturního domu pro mladé lidi dostatečně lákavá, aby začali o členství
v Klubu mladého diváka uvažovat. Program připravený na začátek sezóny se zatím zdá být spíš lákadlem pro starší generaci. „21.
ledna se divákům představí Jana Koubková coby přední osobnost českého jazzu. Protože se jedná o menšinový žánr a navíc je krátce po
vánočních svátcích, neočekávám, že bude vyprodáno, ale své posluchače si tento koncert zcela jistě najde. Je to další snaha přinést do Klášterce něco jiného, neokoukaného. V únoru bude v galerii Kryt vystavovat své fotografie Eva Pilarová a při této příležitosti se chystá i večerní
koncert. No a v dubnu se pak mohou lidé
těšit na Marii Rottrovou. Co se týče divadla,
tak prvním divadelním představením bude
hra Žárlivost, ve které se představí velké
herečky Jana Hlaváčová a Hana MaciuchoVýročí 16. leden – 31. leden
vá. Třetí rok pravidelných pohádek pro děti
16. ledna 1969 – Na Václavském náměstí se na protest
zahájí pohádka O Kubovi ze Smolné Lhoty
proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy
v podání Divadla na rozhraní,“ vypočítává
zapálil student Jan Palach.
Antonín Trejbal první kulturní akce nového roku.
17. 1.1931 – Odehrál se první zápas v ledním hokeji na provizorně otevřeném zimKromě pasivního diváka se ale kulturní
ním stadiónu na Štvanici v Praze, který nabízel první umělou ledovou
dům připravil i na aktivní návštěvníky. „Už
plochu v tehdejším Československu.
dvakrát za sebou se konaly kurzy tance pro
19. 1.1978 – V německém Emdenu byla ukončena evropská výroba automobilu
dospělé a zájem o ně stále roste. V lednu
Volkswagen Brouk
jsme zkusmo vyhlásili kurz zapomenutých
20. 1.1961 – John Fitzgerald Kennedy byl inaugurován jako 35. Prezident USA.
tanců – charleston, swing, twist, shimmy
21. 1.1930 – Na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí byl
- a stepu, který povede Pavel Hrubec. Snad
zprovozněn první světelný semafor v Praze.
se přihlásí dostatek zájemců, abychom ho
21. 1.1983 – Zemřela Dana Medřická, divadelní a filmová herečka (* 11. 7. 1920)
mohli zahájit,“ věří ředitel Trejbal.
23. 1.1999 – Zemřel Jaroslav Foglar, český spisovatel (* 6. července 1907)
Sečteno a podtrženo, nabídka kulturního
24. 1.1848 – Bylo nalezeno první zlato v Kalifornii – začala kalifornská zlatá horečka.
domu na příští rok by měla být pestrá,
26. 1.1926 – Nejnižší teplota v historii na severní polokouli (-71°C) padla ve vesnici
ovšem s jednou výjimkou. Žádného rockOjmjakon v SSSR
ového koncertu, jaký si pravidelně užívají
27. 1.1945 – Osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.
Kadaňští v Orfeu, se zřejmě nedočkáme.
27. 1.1996 – Zemřela Olga Havlová, první manželka Václava Havla (* 11. 7. 1933)
„Kulturní dům není na něco takového sta27. 1.1983 – Zemřel Louis de Funes, francouzský herec a komik (* 31. 7. 1914)
věný. Podobné akce patří podle mého spíš
28. 1.1986 – Raketoplán Challenger explodoval 73 vteřin po startu, celá sedmičlenná
někam ven, ideální je například letní kino, ale
posádka zahynula.
do kulturního domu se nehodí,“ maří naděje
28. 1. 2007 – zemřel Karel Svoboda, český textař a skladatel (* 19. 12. 1938)
milovníků tvrdší hudby Antonín Trejbal.
30. 1. 1933 – Adolf Hitler byl jmenován říšským kancléřem.
Naštěstí není Kadaň zase tak daleko. -lara31.1. 1990 – Otevřena první restaurace McDonald‘s v sovětské Moskvě.

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK

Marie Rottrová

kalendář zajímavostí ...

OZNAMUJE, ŽE OD 19. 1. 2009
OTEVÍRÁ POBOČKU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ.
Již nemusíte smuteční náležitosti vyřizovat v Kadani.
Navštivte nás v naší pobočce
na náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
a my už pro Vás vše zařídíme.
Otevírací doba:
po - pá 8.30 - 12.00 hodin

Telefon: 723 022 465

KAM ZA KULTUROU ...
do 3. února
Galerie Kryt
MÓDA JE DIVADLO A KARNEVAL
Výstava oboru dámská krejčová

NĚCO Z ALENKY
ČR/Švýcarsko/VB/SRN 1987, 84 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

15. až 17. ledna v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR 2008, 104 minut. Mládeži přístupné.
Vstupné: 75,- Kč

21. ledna od 19 hodin
Kulturní dům
JANA KOUBKOVÁ
Jazz koncert za doprovodu Tria Vojtěcha
Eckerta.
Vstupné: 150,- Kč, důchodci: 120,- Kč

17. ledna od 20 do 01 hodin
Kulturní dům
PLES SENIORŮ
K tanci hraje Staropražští heligonkáři Štěpána Kozáka.
Vstupné: 100,- Kč
19. ledna v 18 hodin
Kino Svět
STMÍVÁNÍ
USA 2008, 120 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 65,- Kč

22. a 23. ledna v 16 a 18 hodin
Kino Svět
MADAGASKAR 2
USA 2008, 90 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

20. ledna v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
USA 2008, 102 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

24. ledna v 19 hodin
Kino Svět
NEBEZPEČNÝ CÍL
USA 2007, 100 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

21. ledna v 19.00 hodin
Kino Svět

24. ledna od 20 - 04 hodin
Kulturní dům
MYSLIVECKÝ PLES KLUBU CHOVATELŮ SLOVENSKÉHO KOPOVA
Hraje hudba Milana Baranijaka.
Předprodej vstupenek tel. 731 137 644

Nový platný jízdní řád MHD pro rok 2009
Platí od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009

MHD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ linka č.1

Přepravu zajišťuje: Škramlík Pavel, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 165
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Nástupní stanice

Klášterec - porcelánka
Klášterec - Pražská
Klášterec - Nádraží ČD
Klášterec - Aut. nádraží
Klášterec - Petlérská I.
Klášterec - Petlérská II.
Klášterec - Okružní
Klášterec - Olšová
Klášterec - koupaliště
Klášterec - Útočiště
Klášterec - koupaliště
Klášterec - zdr. střed.
Klášterec - škola
Klášterec - zámek
Klášterec - náměstí
Klášterec - Lázně
Klášterec - Lázně
Klášterec - náměstí
Klášterec - zámek
Klášterec - škola
Klášterec - zdr. střed.
Klášterec - Olšová
Klášterec - Okružní
Klášterec - Petlérská II.
Klášterec - Petlérská I.
Klášterec - Aut. nádraží
Klášterec - nádraží ČD
Klášterec - Pražská
Klášterec - porcelánka
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22. ledna od 18 hodin
Zámek – hudební salonek
ZADÁNO PRO DÁMY
Odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspirace pro dekoraci v domácnosti, zajímavé
besedy...

25. ledna od 15 hodin
Kulturní dům
O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY
Hraje Divadlo na rozhraní.
Vstupné: 40,- Kč
26. a 27. ledna 18 hodin
Kino Svět
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ
USA 2008, 112 minut, český dabing.
Mládeži přístupné. Vstupné: 70,- Kč
28. ledna v 19 hodin
Kino Svět
PSYCHO
USA 1960, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
29. a 30. ledna v 19 hodin
Kino Svět
HLÍDAČ č. 47
ČR 2008, 108 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
31. ledna v 19 hodin
Kino Svět
LABYRINT LŽÍ
USA 2008, 129 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
31. ledna od 20 – 03 hodin
Kulturní dům
PLES MĚSTA
K tanci hraje Orchestr Ladislava Bareše.
Vstupné: 200,- Kč
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Klášterecké noviny č. 01/2009

KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Kláštereckým hokejistům se v novém roce vůbec nedaří
Od nového roku se kláštereckým hokejistům lepí smůla na paty. Ani v jednom z dosud odehraných zápasů nejen že nevyhráli, ale
nezískali ani bod. Jedinou náplastí na rozervaná srdce fanoušků se tak stala zpráva Sportovně-technické komise Českého svazu ledního hokeje, která ve prospěch Klášterce kontumovala utkání s Litoměřicemi, které se hrálo 17. prosince minulého roku.
HC Klášterec – HC Kohouti Tábor 0 : 6 ( 0:4, 0:1, 0:1 )
První novoroční utkání na domácím ledě odehráli klášterečtí s táborskými Kohouty a byl to nerovný souboj. Hosté přehráli domácí hokejisty celkem s přehledem a poměrně v klidu. V desáté minutě utkání došlo k první situaci, která pravděpodobně ovlivnila další jeho vývoj.
Táborští si lehce pohráli s nedůraznou kláštereckou obranou a Dušan Hinďoš bekhendovou střelou umístil puk nad Damaškovo
rameno. Ačkoli byli domácí hráči i fanoušci
přesvědčeni, že se puk odrazil od břevna,
hlavní rozhodčí po poradě s čárovými gól
uznal. Druhá zlomová chvíle přišla v osmadvacáté minutě, kdy se v největší šanci
utkání ocitl Martin Hartman, když se po
Nguyenově nahrávce řítil úplně osamocený na táborského gólmana Kučeru. Než
stačil Hartman zakončit, byl faulován a
rozhodčí nařídil trestné střílení. Nelehký
úkol vzal na svá bedra Ladislav Řezníček a
bohužel pro domácí neuspěl.
„Tábor má postupové ambice a dnes přijel
posílen,“ hodnotil utkání po jeho skončení
asistent kláštereckého trenéra Jaroslav Kliment. „Nicméně my jsme si řekli, co budeme
hrát a to se nám dařilo prvních sedm minut.
Jenže pak jsme dostali po individuálních chybách gól v přesilovce jako už letos poněkolikáté. Soupeř byl na koni. My dostali druhý gól, který si
myslím, že nebyl, a tyhle dva góly rozhodly. Tábor pak už jen hrál svou hru a čekal na naše chyby. Ty dvě další třetiny se vlastně už jen dohrávaly. Za
stavu 0:4 se pak s takovým soupeřem utkání těžko dotahuje.“

Kpt. Jaroše 510, 432 01 Kadaň,tel: 474342727
získala 1. MÍSTO
jako ABSOLUTNĚ nejlepší kamenný prodejce v ČR pro CK FIRO-tour
Oslavujte s námi !!!!
... poděkování patří právě vám, našim klientům!
MK-TOUR KADAŇ
Sleva senior 50 %
Sleva 1 dospělí + 1 dítě 50 %
Transfery z Kadaně, Klášterce ZDARMA
Každý NOVÝ zákazník naší agentury získá Bonus:
PALUBNÍ KUFR ZCELA ZDARMA!!!
LEDNOVÉ SUPER TIPY:
THAJSKO 2 za cenu 1 cena na osobu 7.990,EGYPT 2 za cenu 1 cena na osobu 5.990,Těšíme se na vaši návštěvu!!!!!
Zveme Vás na

EVŽENSKOU SOBOTU 24. 1. 2009

• Posilovací cvičení v tělocvičně
• Aqua –aerobik
• Lázeňská procedura s možností výběru
• Wellness oběd
• Procházka a návštěva výstavy Pohádková země
• Posezení v Café u čaje či kávy
AKČNÍ CENA 580,- Kč (původně 780,-Kč)
více informací na tel.:
+420 474 698 770 recepce

HC Trutnov – HC Klášterec 3 : 2 ( 1:1, 2:1, 0:0 )
Dlouhodobým problémem kláštereckých hokejistů je koncovka a to se projevilo i ve druhém letošním zápase v Trutnově. Výkon se
sice proti utkání s Táborem výrazně zlepšil, ale nakonec to nebylo Klášterci nic platné, protože po šedesáti minutách vyrovnaného
boje si domů odvážel prohru 3:2. A tak se čekalo, co se urodí v dalším domácím utkání proti HC Řisuty.

HC Klášterec – HC Řisuty 2 : 3 ( 1:1, 1:1, 0:1 )
Do třetice všeho nešťastného, chtělo by se však napsat po utkání s celkem Řisut, ve kterém museli domácí hráči spolknout hořkou
pilulku třetí novoroční porážky. Přitom dvakrát v zápase vedli a měli tolik šancí, že při troše štěstí by to stačilo k tomu, aby Řisuty odjely
domů s debaklem. Jenže na štěstí se nehraje a góly se nedaří střílet. Po vyrovnaném utkání se proto nakonec
radovali hosté, když si připsali tři body za výhru 3:2.
„Je to třetí utkání v novém roce, ale my jsme vyhořeli pouze v Táboře, kde to byl opravdu debakl,“ hájil hru svých svěřenců trenér Petr Nekvinda. „S Táborem bohužel neumíme zahrát, navíc si myslím, že to byl špatný termín, brzo po
novém roce, ale to nemá cenu řešit. V Trutnově jsme odehráli dobré utkání, bohužel jsme ho prohráli. Šancí bylo dost a
vypadalo to podobně jako dnešní zápas. Vyloženě jsme góly dostali po individuálních chybách. Ale herní projev jak v
Trutnově, tak dnes byl dobrý. Myslím, že když budeme takhle pokračovat, že se to zlepší. Přešli jsme na tři pětky, aby byla
mezi hráči větší konkurence a kdo nebude plnit to, co má, nebude moci hrát. My jsme dnes bohužel měli větší smůlu, že
jsme ten gól nedali.“
Kapitán týmu Václav Kotrouš nadšením na konci utkání rozhodně nesršel. „Dneska to asi viděl každý. Začali jsme dobře. Šance byly a samozřejmě máme gólovky, ale nedáme je. Pak dostaneme jednoduchý góly a úplně se položíme a přestatelefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz
neme hrát. Pak je to takový utahaný, utrápený, nemůžeme se dostat do zápasu, je to takový špatný hokej od nás.“

Futsalový novoroční turnaj v Málkově vyhrálo Fireclay
Dne 3.1. 2009 se v málkovské hale uskutečnil již 8.
ročník novoročního futsalového turnaje SPC CUP.
Ve třech čtyřčlenných skupinách bojovala mužstva
z Kadaně, Litvínova, Klášterce nad Ohří a Ostrova o
celkové vítězství.
1. SEMIFINÁLE: DRAK – XXL 2 : 1
2. SEMIFINÁLE: SPC SÍMALKA – FIRECLAY 1 : 3
o 3. MÍSTO: XXL – SPC SÍMALKA 1 : 5
FINÁLE: FIRECLAY – DRAK 3:1

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
Acer AS5735Z-322G32MN
• LCD 15.6“ WXGA CB
• Procesor PMDT3200, int. VGA
X4500HD
• OP 1x2GB, HDD 1x320GB
• DVD Supermulti / Wi-Fi
• OS: Windows Vista® Home
Premium
• Web kamera / Bluetooth
• Numer. klávesnice
ilustrační foto

CELOKVÉ UMÍSTĚNÍ:

1. FIRECLAY
2. DRAK
3. SPC.SÍMALKA
4. XXL
5. ALLEGRO

NEJLEPŠÍ STŘELEC: KLIMČÁK (SPC SÍMALKA)
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ: PEKAŘ (FIRECLAY)
Nezbývá než gratulovat mužstvu FIRECLAY za
vítězství a předvedenou hru. Za hladký průběh
turnaje zodpovídal rozhodčí Josef Holub. Organizátoři děkují všem hráčům za korektní a férový boj
a příští rok se těší nashledanou.

náš
tip

Acer EX5630Z-322G32MN
• LCD 15.4“ WXGA CB
• CPU PMDT3200 /int.VGA
X4500HD
• RAM 2GB /HDD 320GB /DVD
Supermulti
• 802.11bgn /6 cells /ProFile /BT
/webcam
• OS: Windows Vista® Home
Premium

ilustrační foto

Cena:14.990,- Kč s DPH
Cena: 13.490,- Kč s DPH

19“ LCD Acer X193HQb

ASUS EEE 10” White
•
•
•
•
•

SVĚTOVÝ POHÁR V JÍZDĚ NA SANÍCH
DNE 16.1. 2009
Přijeďte podpořit Luboše Jíru a Matěje Kvíčalu do německého Altenbergu, který je pouhých 80 km od Klášterce směrem na Teplice (5 km od Cínovce) .
Uvidíte zajímavý závod dvojic z celého světa a mezi nimi
bude naše dvojice bojovat o medaili ve světovém poháru.

ilustrační foto

•
•
•
•
•
•
•

Cena: 3.113,- Kč s DPH

DYNAVIX Delta II Evropa GPS navigace

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY - Hitem začátku nového roku v lázních Evženie je masáž
horkými kameny, jinak známá jako Hot Stone masáž. Setkáte se s její nejnovější formou, ve
které je masáž ukončena použitím studených kamenů.

Tato masáž je tradiční terapií z Polynésie, která využívá energetického náboje lávových minerálů a
jejich schopnosti udržet a předat léčivé teplo. Kombinuje různé techniky manuální, masážní, tlakové
a bodové, inspirované čínskou medicínou a filozofií. Má za cíl uvolnit svaly i psychiku, prohřát skelet,
podporuje léčbu kloubních onemocnění, zlepšuje krevní a lymfatický oběh a funkci trávicího systému.
Relaxace a energetická harmonizace je v rovnováze s reflexní stimulací meridiánů, akupunkturních
bodů a čaker.
50 minut: částečná – záda a zadní část dolních končetin 550 Kč
80 minut: celková
750 Kč

Technologie displejeTN + Film
Rozlišení 1366 x 768
Kontrast 10000:1 Jas 300 cd/m2
Doba odezvy 5 ms
Záruka 3 roky

ilustrační foto

• ČR, celá Evropa, Kniha jízd
• CPU: Centrality® AtlasTM-III 372 MHz
• Displej: dotykový barevný 4,3“
HighBrightness (480 x 272 px)
• OP 64MB / Interní paměť: 512 MB
• hudba, video, obrázky, e-knihy, hry
• Rozměry: 127 x 80 x 17/20 mm
• Baterie: Li-on 1700 mAh (výdrž až
6 hod.)

Cena: 5.313,- Kč s DPH
ilustrační foto

displej: 10“ WSVGA(1024x600)
procesor: Intel® ATOM
LAN, WiFi 802.11n, Bluetooth
RAM: 1024MB, DDR2
HDD: 160GB, Webcam 1.3MPx
3x USB 2.0, čtečka karet
výdrž na baterie: až 3,7 - 7 hod

Cena: 10.436,- Kč s DPH

ilustrační foto

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

Kontaktní údaje
tel: 474 721 311
fax: 474 721 310
email: obchod@kabel1.cz

Kontaktní údaje
tel: 474 721 312
gsm: 605 291 017
email: oudova@kabel1.cz

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
So
09:00 - 12:00

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
HOT-line internet
24 hod / den
gsm: 777 635 619

* nabídka je platná od 15.1. do 29.1. 2009 nebo do vyprodání zásob *
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Nové
Novéčíslo
číslovyjde
vyjde19.
29.června
ledna 2009
2008
Uzávěrka příštího čísla je
21.
11.01.
6. 2008
2009
Uzávěrka pro inzerenty je
23.
13.01.
6. 2008
2009

