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Jako první se narodila Karolínka
Hlasujte pro sportovce
roku 2005

Tři dny před Štědrým dnem se uskutečnila v sále Společenského domu na
Panoramě veřejná prezentace projektu „Regenerace sídliště Panorama“ za
účasti představitelů města a ing. architekta Komrsky. Snad to bylo jen panujícím předvánočním shonem, že se
diskuse odehrála ve skutečně komorním duchu. Posuďte sami: architekt
ing. Komrska, starosta Jan Houška,
místostarosta ing. Saitz, vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy
a životního prostředí František Kabát,
ředitel bytového družstva Jaroslav Krejsa, dva novináři a pan Kňava s panem
Platilem v roli občanů. „A to jsem vylepil ve všech družstevních vchodech pozvánku,“ neskrýval rozhořčení ředitel
Krejsa. Beseda se i přes naprostý nezájem veřejnosti konala a rozhodně nebyla nezajímavá. Obklopen rozměrnými plány přednesl ing. arch. Komrska
svoji vizi regenerace sídliště Panorama,
které se v současné době netěší příliš
dobré pověsti.
pokr. na str. 2.

Prvním kláštereckým občánkem roku 2006 se stala Karolína Lédlová, a to přesto, že na sebe nechala čekat až do 3.
ledna. Na svět přišla deset minut po jedenácté hodině večer v kadaňské nemocnici. Holčička měřila 50 cm a vážila 3200 gramů. Mamince Pavlíně Lédlové přijel do porodnice osobně poblahopřát k jejímu prvorozenému děťátku
místostarosta PaedDr. Homolka spolu s Pavlínou Bláhovou z odboru vnitřní správy. Šťastné mamince předali květiny a
dárkový kosmetický balíček. Malé slečně pak město zřídilo dětské konto Beruška u Komerční banky, na které vložilo tři
tisíce korun. Místostarosta Homolka při této příležitosti vyjádřil poděkování kadaňské nemocnici za péči o pacienty z
Klášterce a naději, že nemocnice, se kterou má město Klášterec vřelé vztahy, překoná současnou těžkou situaci. -lara-

Letošní silvestrovská jízda se „kulturáku“ vyhnula

Poslední den v roce bývá ve znamení
bujarých oslav. Slaví se doma, na ulici,
v barech a v Klášterci také tradičně v
Kulturním domě. Letošní rok se ale
právě zde žádná silvestrovská zábava nekonala, což mnohé překvapilo.
Jako například paní Vendulu Rezkovou, která na naši adresu zaslala tento
dotaz (e-mail otiskujeme v původním
znění): „Rok co rok jsme chodili na silvestra do Kulturního domu. Rok 2005
jsem byla překvapena, že se nic nekonalo (bylo mě řečeno, že se to nevyplácí finančně) a tak jsem zklamaná, že
město nemůže věnovat trochu peněz
na silvestrovskou zábavu. Celá léta to

šlo nějak se to udělalo a bylo to super.
Vím že mě stejně neodpovíte, ale nevadí, hlavně že bude lázeňská zóna a
lidi v paneláku ať čumí doma a nebo je
to bude novým řiditelem který možná
svou práci nezvládne a neumí sehnat
peníze pro občany našeho města (dřívější ředitelka tohle všechno zvládla
co????). S pozdraven občanka města
Klášterce nad Ohří.“
O vysvětlení jsme požádali současného ředitele kulturního domu pana
Antonína Trejbala, který je navzdory
pesimismu paní Rezkové ochotně
poskytl. (Také jeho e-mail otiskujeme v původním znění). „Vážená paní

Rezková, rád bych Vám odpověděl
na Váš příspěvek týkající se nekonání Silvestrovské zábavy v Kulturním
domě v Klášterci nad Ohří. Vážím
si Vašeho zájmu trávit poslední den
v roce právě u nás, ale je skutečností,
že v posledních letech je o tento druh
zábavy vcelku malý zájem, přičemž
právě náklady na tuto akci jsou poměrně vysoké a činí přibližně 40000
korun. Při návštěvě 95 lidí a vstupném
200 korun (Silvestr 2004) dojdeme k
prodělku 21000,- Kč, což je přece jen
již vysoká částka. Kultura jako taková
není nikdy výdělečná, ale myslím si, že
je lépe částku v daném případě ušetřit
na pořádání hodnotného divadelního
představení, koncertu nebo pořadu pro
děti. A pokud jste byla pravidelným
návštěvníkem Silvestra v KD, jistě si
pamatujete, že i za ředitelování paní
Fryčkové nějaký ten Silvestr ze stejného důvodu odpadl nebo byl nahrazen
diskotékou pro mládež. Ale nezoufejte,
nic není nikdy definitivní. To, že byl
jeden Silvestr zrušen, neznamená, že
byl zrušen napořád. Vždy existuje nějaká nabídka a poptávka a na to chce
vedení KD reagovat. Prozatím Vás rád
uvidím i na jiných akcích, které pořádáme, a pokud budete mít další dotazy
týkající se kultury, rád se s Vámi sejdu
osobně a vše Vám vysvětlím.“ -lara-

Odvedli nekvalitní práci
Na urgence nereagují
Není to ještě ani rok, co bylo
dokončeno 270 nových kolumbárií. Tehdy koncem května
loňského roku neskrývala Simona Nováková z odboru místního hospodářství radost.
Už v srpnu ale přišly první problémy. S vydatnými dešti začala
dovnitř, pravděpodobně vadnými spárami, prosakovat vlhkost.
Na adresu dodavatelské firmy
H J P - stav s.r.o. tak směřovala
koncem prázdnin první reklamace. Opakovaná pak v listopadu a poslední urgence před
několika dny.
„Začínají se nám množit stížnosti. Do kolumbárií zatéká a teď v
zimě se uvnitř tvoří led. Lidé mají
strach, že jim zvlhlá výzdoba
zplesniví. Firma H J P - stav s.r.o.
ale na naše urgence zatím písemně nijak nereagovala. A to přesto,
že jsme v žádosti o nápravu zdůraznili, že se jedná o velmi citlivou věc a byli bychom rádi, aby se
vše vyřešilo co nejdříve. Největší
obavy mám ale z toho, že ta stavební vada nepůjde opravit. To
pak opravdu nevím, kam bychom
ty urny umístili,“ neskrývá své
obavy Simona Nováková. -lara-

Rok se sešel s rokem a nastal čas opět
zvolit nejlepšího sportovce města
Klášterce nad Ohří, tentokrát za rok
2005. Po loňském historicky prvním
ročníku, který měl u vás čtenářů
velkou odezvu, jsme pro letošní rok
připravili anketu, kde přibyly dvě
nové nominace. V té první budete
moci zvolit talent roku a ve druhé
zasloužilého sportovce. Tyto ankety
jsou doplňkové, protože tak chceme
podpořit nejen ty začínající hvězdičky na sportovním nebi, ale také
poděkovat těm sportovcům, kteří
hájili barvy našeho města v letech
minulých. Prosíme vás tedy proto,
abyste ankety vyplňovali celé, nejen
vašeho oblíbeného favorita. Každý
váš hlas bude mít svoji velkou váhu.
Vyvrcholením ankety bude vyhlášení nejlepších sportovců na galavečeru pořádaném 17. března 2006 v
kině Svět. Ani vy, čtenáři, nevyjdete
naprázdno. Anketní lístky budou
slosovatelné a vítěz získá hodnotnou
cenu. Upozorňujeme, že slosovatelné budou jen anketní lístky z našich
novin, které budou kompletně vyplněné. Máte tedy dva měsíce na to,
abyste zvolili ty nejlepší. Anketa trvá
do 28. února.
-rony-

Uzávěrka příštího čísla je
20. ledna
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 25. ledna

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

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

strana 2

Klášterecké noviny č. 1/06
ČTĚTE POZORNĚ

Na úřadech zavládne zdvořilost
Od 1.1. 2006 začal platit nový správní
řád (zákon č. 500/2004). Bezmála po
čtyřiceti letech má tak naše republika zcela nový, moderní správní řád.
Správní řád je obecným právním
předpisem, který upravuje pravidla
řízení probíhajících před úřady. Nový
správní řád obsahuje nejen problematiku správního řízení, ale i základní
zásady činnosti správních orgánů,
obecná pravidla pro příjem podání
včetně elektronické podatelny, popis
možností doručování zásilek, deﬁnici
úřední desky, obecná pravidla podob
dokumentů, úřední jazyk jednání na
úřadech, vyřizování stížností, způsob
odvolání se proti rozhodnutí úřadu,
možnost bránit se proti nečinnosti úřadu apod. Kromě toho budou mít úředníci povinnost chovat se k občanům
zdvořile a za svá rozhodnutí ponesou
hmotnou odpovědnost. V zákoně se
doslova praví: „Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly
vyplývající z působnosti správního
orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle
možností jim vycházet vstříc.“ To vše
by mělo vést ke zlepšení práce úřadu
směrem k občanovi.
V souvislosti s nastávající účinností nového správního řádu se ve sdělovacích prostředcích v poslední době objevily informace o zjednodušení stavebního řízení.
Protože stavební řízení znamená hlavně
jednání na úřadech, bude samozřejmě i to
novým správním řádem ovlivněno. Jisté
zjednodušení by mohly přinést například
změny v odvolacím řízení. Účastníci totiž
nemohou v odvolání namítat to, co mohli
uplatnit ve stavebním řízení před úřadem
prvního řízení, a neučinili tak.
Významné změny se objevují i v otázce
doručování. Nový správní řád umožňuje doručovat písemnosti občanům kamkoliv, kde budou zastiženi. Doručovatel
je při doručování podle správního řádu
úřední osobou. To mimo jiné znamená,
že je oprávněn žádat při doručení doklad totožnosti. Na požádání účastníka
řízení správní orgán doručuje písemnost na adresu pro doručování nebo
na elektronickou adresu. Pokud není
známo bydliště některého z účastníků
řízení nebo se jim nedaří písemnosti
předat, doručuje je veřejnou vyhláškou
vyvěšením na úřední desku. Ta musí
být veřejnosti nepřetržitě přístupná, a to
i dálkově (tj. její obsah musí být například na internetu). Všechny tyto změny
by měly vést ke zpřesnění a zefektivnění
celkového postupu při doručování.
Dalším změnou je rozdělení účastníků
řízení do tří skupin. To nepředstavuje
popření zásady rovnosti, protože nechává všem účastníkům rovnost v takových právech, která jsou jim přiznána
zákonem. Ten, kdo poskytuje správnímu orgánu potřebnou součinnost, odpovědně se připravuje na jednání a má
zájem na pozitivním výsledku řízení,
bude obsloužen rychle a kvalitně.
Po určitou dobu bude pro některé postupy platit vedle nového správního
řádu i ten původní (zákon č. 71/1967
Sb.). Důvodem je zajištění návaznosti
probíhajících řízení. Proto na ta správní
řízení, která byla zahájena před koncem
roku 2005 a nebyla do 31. 12. 2005 pravomocně skončena, se nadále vztahuje
zákon č. 71/1967 Sb. Dle nového správního řádu se postupuje pouze v řízeních
zahájených po 1. 1. 2006, a dále také v
případě mimořádných opravných prostředků proti starším rozhodnutím, které občané uplatní po 1. 1. 2006. Po jistou dobu se tedy budou používat vedle
sebe oba zákony. Původní správní řád
(zákon č. 71/1967 Sb.) úřady přestanou
zcela používat teprve tehdy, až pravomocně skončí poslední správní řízení
zahájené v roce 2005.
Kromě zefektivnění správních jednání
se ovšem všechny tyto změny podepsaly na podobě samotného zákona,
který je velice obsáhlý a složitý.
Co se týče očekávaného zjednodušení
stavebního řízení, je potřeba zdůraznit,
že stavební zákon má v řadě případů
samostatnou právní úpravu, a proto se
stavební úřad řídí a postupuje zejména podle platného stavebního zákona
a v rámci zákona o stavebním řízení.
Tento fakt je potřeba vzít v úvahu při
jednáních na stavebních úřadech, tedy
i v Klášterci nad Ohří, a na zmiňované
zjednodušení stavebního řízení vyčkat
do doby nabytí účinnosti nového stavebního zákona. Vládní návrh tohoto
zákona schválili poslanci 20. prosince
2005. Ke schválenému návrhu se ještě vyjádří Senát a prezident republiky.
Nový stavební zákon by měl začít platit
1. ledna 2007.
Ing. O. Saitz

... Zastupitelé, co vy na to ? ... Zastupitelé, co vy na to ? ...

Rok 2005 je za námi a v tom novém
jsme jako prvního o odpovědi na
naše otázky požádali starostu města
Klášterce nad Ohří Jana Houšku.
Začátek nového roku je vždy dobrou příležitostí bilancovat rok právě
uplynulý. Jak vy sám hodnotíte rok
2005 z pohledu našeho města? Co
považujete za největší úspěch loňského roku a co se naopak nepovedlo?
V roce 2005 se samozřejmě navazovalo na úkoly započaté už v letech
2004 a 2003. Já osobně vidím loňský
rok jako velmi úspěšný. A to zvlášť s
ohledem na objem získaných dotací.
I přes námitky některých zastupitelů,
že zadlužujeme město, jsem přesvědčen, že poměr zadlužení vzhledem k
finančním prostředkům, které jsme
získali z evropských peněz, vychází relativně dobře. Výši dluhů města nepovažuji samozřejmě za zanedbatelnou
částku. Dostali jsme se sice na hranici
zadlužitelnosti, ale pořád disponujeme
možnostmi, jak tuto hranici v budoucnu posunout zpátky. Jsou tu i jistoty,
že úvěry splatíme bez toho, aby se to
dotklo běžného provozu města. Rozhodně se nejednalo z naší strany o nějakou neuváženou věc. Nevyužít těchto evropských peněz by znamenalo
zakonzervovat Klášterec ve stavu, kde
se nacházel před realizací právě probíhajících velkých akcí v areálu lázeňské
zóny a náměstí.

Co se týče průmyslové zóny, tak tam
je to jasná záležitost. V současné době
jednáme o jejím prodeji, abychom už
nadále nemuseli řešit problematiku
nezaměstnanosti, která ne zcela přísluší městu a velmi zatěžuje obecní rozpočet. Máme za to, že jsme udělali pro
řešení nezaměstnanosti dost a teď už
by to mělo být v režii soukromé firmy,
jak se to děje např. v Kadani.
Prodáme-li zasíťované pozemky pro
stavbu dalších výrobních hal letos, získáme tak nemalé finanční prostředky,
které bychom chtěli z části použít na
splacení úvěrů tak, abychom mohli zažádat o další sumu peněz z evropského rozpočtu. Zbytek takto získaných
finančních prostředků pak využijeme
na řešení některých bolavých problémů, které trápí občany města. I já si
uvědomuji možná trochu negativní
stránku věci, kdy se kvůli orientaci na
evropské dotace ne vždy konkrétně řešila otázka chodníků, stavu komunikací, parkování apod. Tyto věci bychom
chtěli začít realizovat ještě v roce 2006.
V současné době se například projednává architektonická studie regenerace
sídliště Panorama. Pokud řeknu, že se
nám toto v roce 2005 nepovedlo uskutečnit, tak ale na druhou stranu jsme
ani v této oblasti nezaháleli, o čemž
svědčí řada zpracovaných projektů.
Organizačně jsme připraveni na to, až
získáme další peníze v rámci vyhlášených programů.
Dalším pozitivním výsledkem loňského roku je pak určitě přebytkový rozpočet města.
O úspěšný rok 2005 se samozřejmě
zasloužili také všichni ti, kdo se starají o sportovní, kulturní a společenský
život města, za což jim samozřejmě
patří dík.
Letošní rok bude posledním rokem
„vlády“ tohoto zastupitelstva a zároveň i tohoto vedení města. Co máte
ještě v plánu stihnout do podzimních
komunálních voleb a jaké problémy
naopak zůstanou k řešení nově zvoleným představitelům města?

Změní sídliště svoji tvář ?

Byli bychom samozřejmě rádi, aby ten
poslední rok „naší vlády“ proběhl klidně. Je pochopitelné, že bude také ve
znamení politických soutěží. Nechci se
vyjadřovat slovy Jakeše, že potřebujeme klid na práci. Máme před sebou ale
řadu úkolů, které jsem už jmenoval, a
tyto věci bychom rádi řešili pokud možno v poklidné atmosféře. To je moje
hlavní přání. Chceme dokončit velké
stavby a dopracovat projekty, se kterými
bychom se chtěli hlásit o další finanční
prostředky z právě schváleného evropského rozpočtu. Například na budování
cyklostezek či na areál Alšovka. Velká
část občanů Klášterce by mohla v budoucnu najít uplatnění v sektoru služeb
navázaných právě na lázeňství a turistický ruch. Hlavním úkolem je vytvořit
z Klášterce zajímavé město s možností
sportovního vyžití a aktivního odpočinku v jeho krásném okolí.
Nová reprezentace města vzešlá z podzimních voleb bude řešit privatizaci
bytového fondu, podle pravidel schválených ještě v tomto volebním období.
Rok 2006 bude ve znamení voleb. A
to nejen těch místních, ale i voleb do
poslanecké sněmovny a do senátu.
Co si od nich slibujete?
Hlavně bych ocenil, kdyby se to obešlo bez přílišné nervozity, ale nedělám
si příliš velké iluze. Jako občan bych si
přál, aby povolební složení sněmovny a senátu umožnilo vyřešit všechny
stěžejní problémy, které dosavadní
vlády pouze tlačily před sebou, jako
jsou sociální problematika, reforma
financí a zdravotnictví. Přeji si, aby
nová vláda měla dost sil pro jejich
urychlené řešení.
Klášterec rozhodně patří co se týče
získávání dotaci ze státního a evropského rozpočtu mezi ta úspěšná
města. Vedle příjemných věcí je ale s
dotacemi spojena i řada rizik. Klášterec například v současné době čelí
hrozbě vracení mnohamilionové
dotace na vybudování evakuačního
výtahu a 1,5 milionová pokuta za bytový dům Union je už dokonce definitivní. Jak vy sám vidíte tyto kauzy?
Jsou podmínky pro obdržení dotací
opravdu příliš přísné, jak si stěžují
mnozí starostové?
Klášterec už je léta úspěšný při získávání dotací. Získali jsme m.j. dotace
na ledovou plochu a na novou jídelnu a vývařovnu, na což jsem obzvlášť
hrdý. To je něco, po čem jsme všichni
léta volali.
Jsou tu samozřejmě i problémy s dotacemi na Union a evakuační výtah,

ale opakuji, že kontrola nekonstatovala zneužití prostředků, ale porušení pravidel pro přidělení dotačních
titulů. Jednalo se o administrativní
chyby úředníků. To je samozřejmě
nepříjemné a určitě je to poučení do
budoucna. Bohužel už se stalo. Jak
jste sám řekl, rozhodnutí ohledně
Unionu už je definitivní. Místo sumy
16 milionů, která nám původně hrozila, vracíme do státního rozpočtu
1,5 milionu. Co se týče evakuačního výtahu, chceme věřit tomu, že ač
nám ministerstvo financí tu pokutu
neodpustí, že ji alespoň zmírní.
Podmínky pro obdržení dotací bych
neoznačil jako příliš tvrdé. Lze je dodržet. Studium podobných případů ale
dokládá, že jako porušení rozpočtové
kázně jsou často kvalifikované úplně
banální záležitosti. Myslím si, že minimálně zásah ze strany finančního
úřadu co do výměru pokut je velmi
tvrdý a nespravedlivý. Zvlášť když se
nejedná o žádné zneužití přidělených
finančních prostředků. Tady stát používá velmi tvrdé metody, a to mnohdy
v prostředí samotným státem ne zcela
vyjasněných podmínek. To mně vadí.
Samozřejmě do budoucna musíme
vyloučit jakoukoli možnost vracení
peněz. Ovšem při tom obrovském
kvantu práce, při těch stovkách úkonů
je neudělat žádnou chybu skoro zázrak, ale my ten zázrak dokážeme.
A na závěr otázka: co vy a Evropská
unie? Hodnotíte náš vstup do této organizace v roce 2004 pozitivně nebo
negativně?
Jsem známý euroskeptik. Naposledy
jsem probíral Evropskou ústavu s
paní europoslankyní Bobošíkovou,
která tu byla na návštěvě. Upozornila
na řadu věcí, které jsou v tomto dokumentu obsaženy a které by měly
být pro nás, kteří o ní budeme hlasovat, nepřijatelné. Jsem rád, že ústava nakonec v té podobě, v jaké byla
předložená, neprošla. Orgány Evropské unie tak získaly čas tento dokument přepracovat do podoby, aby se
dal bez velkých pochybností v budoucnosti přijmout. Co se týče vstupu do EU, tak ač jsem euroskeptik,
uznávám, že to je trend, který nelze
zastavit a byl bych blázen, kdybych se
proti tomuto trendu stavěl. Už kvůli
značným finančním prostředkům,
které Klášterec získal z jejích fondů.
Nesmíme ale zapomínat, že se na
těchto dotačních titulech samozřejmě
velkou měrou podílí i peníze z českých
zdrojů, ze státního rozpočtu apod. Je
důležité dostat zpátky alespoň to, co do
EU dáváme.
-rony-

Upozornění pro organizace,
to, co do EU
soukromé ﬁrmy
adáváme.
řidiče -ronyNové architektonické řešení sídliště Panorama

„Co by tomuto sídlišti a vlastně rázu
celého města opravdu pomohlo, by bylo
snížení věžáků o takových pět pater,“ zahájil debatu kontroverzním návrhem
architekt Komrska. „To je samozřejmě
neproveditelné, a proto jsem připravil
řadu jiných opatření a nápadů, jak tuto
lokalitu trochu zatraktivnit.“ A pak už
to šlo v rychlém sledu: rozšíření parkovišť, vybudování nových chodníků,
úprava zeleně, zrušení některých hřišť
a vybudování jiných, výměna veřejného osvětlení atd. Po dlouhém monologu, v kterém architekt Komrska
představil své plány se sídlištěm, se
rozproudila živá diskuse. Padal jeden
nápad za druhým a na konci setkání měl ing. Komrka seznam mnoha

dalších „zlepšováků“, které dostal za
úkol zapracovat do svého původního projektu. Ten musí být kompletně
hotov do 26. ledna, kdy o něm budou
na svém letošním prvním zasedání
hlasovat zastupitelé. Pokud ho schválí,
bude se s ním město ucházet o dotaci z rozpočtu ministerstva pro místní
rozvoj. Celkové náklady na regeneraci
sídliště Panorama odhaduje František
Kabát na cca 7 milionů korun.
Další veřejná prezentace projektu
se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna
od 17 hodin opět ve Společenském
domě na Panoramě. Vedoucí odboru František Kabát tentokrát doufá ve
větší zájem ze strany obyvatel města a
hlavně tohoto sídliště.
-lara-

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

Klášterecké noviny č. 1/06

strana 3

Jaký byl uplynulý rok 2005 ?
Rok 2005 je za námi a je tedy čas se poohlédnout, co nám ten minulý rok zanechal a čím se zapíše do historie města.
Přinášíme vám čtenářům pár střípků ze
života města a ve zkratce vám připomeneme, co se za loňský rok událo.

První občánek, který se narodil do roku
2005, se jmenuje Lukášek. Na svět ho
maminka Romana Šilhavá přivedla 4.
ledna v 18.17 hodin. Ve stejný den se
narodila i holčička Sárinka Dvorožňáková z Hradiště.

Tající sníh nadělal vrásky obyvatelům z lokalit ohrožených rozvodněným Podmileským potokem. Vinu
za podcenění a nezvládnutí regulace
průtoku si připsalo Povodí Ohře.

Ani v loňském roce jsme nebyli ochuzeni o plesovou sezónu, kterou zahájili maturanti. Ti měli možnost využít zkušeností manželů Novotných,
kteří jim pomohli zvládnout tradiční
předtančení. Tři „maturáky“ doplnily
oblíbené plesy seniorů, porcelánky a
NEZ. Nechyběl lázeňský ples ani reprezentační ples města. Na scénu navíc k radosti mladší generace přibyl i
jeden nový společnosti Kabel 1.

Přepravu 85 metrů dlouhého a 285
tun vážícího kolosu mostní konstrukce, která nahradila už dosloužilou
část železničního mostu přes řeku
Ohři, jsme mohli sledovat 16. dubna.

LEDEN
• V těsném závěru roku 2004 dostalo město Klášterec jako vánoční
dárek zprávu o tom, že uspělo se
svým projektem Výstavba a obnova lázeňské infrastruktury. Do roku
2005 tedy vstupovalo s vědomím,
že dotace, kterou získalo z fondu
EU, obohatí městskou pokladnu o
98 724 016,- Kč.
• Oslavy příchodu nového roku 2005
proběhly v poklidu a policie ani hasiči
nezaznamenali žádný vážný incident.
• Ve dnech 13.-16. ledna se město
Klášterec jako již tradičně zúčastnilo
mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionu REGIONTOUR
a mezinárodního veletrhu průmyslu
cestovního ruchu GO v Brně.
• K zápisu do 1.ročníků základních
škol se ve dnech 17.1. a 18.1.2005 dostavilo 210 dětí, které byly rozděleny
takto: ZŠ Krátká 81 dětí, ZŠ Školní
70 dětí a ZŠ Petlerská 59 dětí.
• Poprvé v historii města byla vyhlášena anketa o Nejlepšího sportovce roku
města Klášterce nad Ohří, které se zúčastnilo 20 sportovců a 5 kolektivů.

né spolupráce při zavedení kamerového systému na sídlišti Panorama.
• Již po třetí na klášterecké radnici
zavlála vlajka Tibetu jako symbol
solidarity s občany země, kde jsou
téměř padesát let porušována lidská
práva.
• Na Reprezentačním plese města
byla hvězdou večera Petra Janů a
všichni sportovci, kteří zde poprvé v historii města převzali cenu za
nejlepšího sportovce Klášterce nad
Ohří za rok 2005. V kategorii dospělých získal titul Roman Keřka, v kategorii do 18 let Jan Říha, v kategorii
do 14 let Luboš Jíra jun. Nejlepším
trenérem byl zvolen Luboš Jíra sen.
a první titul získali házenkáři SKNH
Klášterec.
• Ve dnech 9. a 10. března se uskutečnilo dlouho očekávané oblastní
kolo celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka 2005. Sjely
se na něj děti z pětadvaceti kláštereckých, kadaňských, jirkovských a
chomutovských školek.
• Dívkou roku 2005 se stala čtrnáctiletá Jana Rosenbaumová. Akci pořádá DDM Klášterec nad Ohří.
• Dušan Švarcbach, hájící již čtyři
roky barvy kláštereckého Sport klubu TOTZI, získal titul mistra Čech v
silovém trojboji v kategorii do 75 kg.

• Dluh občanů vůči městu za svoz odpadu se vyšplhal ke 3 milionům korun.
• Zastupitelé mimo jiné schválili finanční dar pro vichřicí zpustošené Tatry a na Asii, postiženou ničivou vlnou
tsunami. Na návrh zastupitele Klímy
částka v obou případech symbolizovala
počet obyvatel našeho města.
• 1. února byl oficiálně zahájen
provoz nové jídelny a vývařovny
pro obyvatele domova důchodců v
Družstevní ulici.
• 28. února jsme se dozvěděli, že padl
první nepodmíněný trest za zmanipulované konkurzy, za nimiž stojí skupina
kolem soudce Jiřího Berky. U pražského městského soudu si trest za prodej
ZKL Klášterec vysloužil podnikatel
Peter Schwarcz, který by měl ve vězení
strávit šest a půl roku.
• V ledovém tobogánu ve Smržovce si
Luboš Jíra jun. dojel pro titul mistra ČR.
V kategorii žen si zlato přivezla také
Olga Stavenská.
• Klášterečtí sportovci se neztratili při
hlasování o nejlepšího sportovce Chomutovska. Roman Keřka obsadil 3.
místo a Markéta Jeriová příčku za ním.
Do celkové desítky se ještě vešel na
osmé pozici kanoista Jan Říha.

DUBEN
• Na své cestě po chomutovském
okrese se místopředseda Evropského parlamentu MUDr. Miroslav
Ouzký zastavil také na zóně Verne.
• Na železniční trati Kadaň-Karlovy
Vary probíhají od března 2005 velké
stavební práce, jejichž cílem je elektrifikace trati a modernizace zabezpečovacího zařízení.
• Město pořádalo výstavu a besedu
k tématu lázeňská zóna a přestavba
náměstí. Poprvé měli občané možnost vidět podle nákresů jejich budoucí podobu. Druhým bodem pak
byl obchvat města.
• Ve dnech 25. – 27. března se v Brně
uskutečnil celostátní sjezd ČSSD,
kde byla k velkému překvapení zvolena místopředsedkyní ČSSD bývalá
pedagogická pracovnice na klášterecké škole Jana Vaňhová.
• Ustavující schůze rybářského spolku v Klášterci nad Ohří se konala v
roce 1945 a jeho současní členové
tak oslavili už šedesáté výročí.
• Bouřlivou kulisu mělo dubnové
zasedání zastupitelstva, když přišel
k projednání bod o obchvatu města.
Ani zástupci z Ředitelství silnic a dálnic Ing. Vorel a Ing. Klouda nedokázali rozehnat chmury nad tím, která
varianta je pro město nejschůdnější.
• Na kláštereckém zámku se po roce
znovu otevřel tradiční Jarní salon
kláštereckých výtvarníků. Byl to již
6. ročník.
• Pro úřadujícího mistra ČR a Evropy Romana Keřku začala autokrosová sezóna. To ještě netušil, s jakými
problémy se bude muset potýkat a
že tituly neobhájí.
• Poslední dubnovou sobotu do
Klášterce přijel juniorský výběr
Čech v národní házené, který si vybral za sparingpartnera právě klášterecké muže a sehrál s nimi vyrovnané utkání, které nakonec skončilo
výhrou juniorů 24:18.
• Mezinárodního turnaje v ledním
hokeji konaného ve dnech 31. 3. –
2.4.2005 v Klášterci nad Ohří se zúčastnilo celkem 16 týmů. Světovou
skupinu vyhrály Košice, Evropskou
Bäretswil (Švýc.).

BŘEZEN
• Představenstvo SBD začíná jednat
s vedením města o možnosti společ-

KVĚTEN
• Klášterecká radnice oslavila 3.
května kulaté 150. výročí od polože-

ÚNOR
• První zasedání zastupitelů v novém roce proběhlo 3. února a neslo
se v poklidné atmosféře.

ní základního kamene.
• Již podeváté se sešli obyvatelé ze
zaniklých obcí z kadaňského regionu. Na setkání v kadaňském kulturním domě bylo vidět i mnohé „klášterečáky“ pocházejících převážně z
bývalých Kralup u Chomutova.
• Město Klášterec společně se zámkem
pořádalo oslavy k 60. výročí osvobození a ukončení II. světové války. Oslavy
provázela velká nepřízeň počasí.
• Podle slibu nechali správci budovy
v Mírové 481 nainstalovat kamery a
následně připojit na centrální pult.
Radost z této události trvala pouhé
tři dny, kdy drzý zloděj do jedné z
nich nejprve zamával a pak ji bez
servítků ukradl.
• Japonská firma Toyoda Gosei si na-

vzdory pověrám vybrala pátek třináctého pro slavnostní otevření své druhé výrobní haly na průmyslové zóně
Verne. Zároveň byl položen základní
kámen pro výstavbu třetí budovy.
• Nový zákon o střetu zájmů si i v
Klášterci našel svoji první a zároveň poslední „oběť“. Rada města na
svém zasedání odvolala z funkce ředitele Kulturního domu v Klášterci
místostarostu Homolku a místo něj
pověřila řízením Antonína Trejbala.
• O Evropské unii a její ústavě přišel
s žáky na 1. základní škole besedovat
europoslanec Ing. J. Kohlíček, Csc.
• Aquapark díky tropickému počasí,
které koncem května zasáhlo i naše
město, zahájil sezónu o týden dříve,
než plánoval. Létu ale počasí nepřálo.
• Na mistrovství České republiky,
které se konalo ve Frýdku Místku,
skončil Honza Böhm na nepopulárním 4. místě.
ČERVEN
• Výběrové řízení na pronájem a
provoz psího útulku muselo být vyhlášeno dvakrát. Vítězi se nakonec
stali MVDr. Jan Vopálka a Ivo Fischl.
• Z pražského depa dorazila do Klášterce parní lokomotiva Albatros 498022.
K tomuto 162 tun (i s tendrem) vážícímu kolosu byla připojena tzv. Bugina
5560506 o prakticky stejné hmotnosti
(179tun), která dorazila z Českých Budějovic. Obě byly onín „závažím“, které
prověřilo pevnost nové konstrukce železničního mostu přes řeku Ohři.
• Již 12. ročník Olympijských her
mateřských škol okresu Chomutov
pořádala mateřská školka „Bruslička“ na kláštereckém sportovním
stadionu.
• Bývalí občané Klášterce a okolí, kteří byli po válce na základě Benešových dekretů odsunuti do Německa,
se opět po roce sešli v našem městě.
• Dosavadní šestičlenná rada města
zvolením sedmého člena (Mgr. Jedlička) téměř po dvou letech od doby,
kdy byla v září roku 2003 zvolena,
splnila zákonem požadovaný lichý
počet členů.
• 22. června rozhodl Ústavní soud o
zrušení sporné novely o střetu zájmů.

Že je maturita tak trochu loterie,
se přesvědčilo i několik maturantů,
kteří se museli ke zkoušce z dospělosti sejít ještě na konci prázdnin při
druhém pokusu. Ale jinak maturity
proběhly ke spokojenosti všech vyučujících místního gymnázia.

Rekordních 391 platících diváků navštívilo fantastické vystoupení čtrnácti
studentů taneční školy IYASA z exotické
Zimbabwe v kláštereckém letním kině.
Částka 22 970,- Kč vybraná na vstupném
putovala na konto nadace na pomoc
zkoušené Africe bojující s nemocí AIDS.

Po dlouhé době dospělo ke svému konci
složité jednání ohledně nechvalně známého „kovomatu“. Po dohodě s dosavadním majitelem V. Hubertem město
objekt odkoupilo spolu s přilehlým
objektem v Nerudově ulici za částku
4,9 milionů korun. Nepovedenou náhradu za vyhořelý hotel nechá zbourat
a na jejím místě vznikne parkoviště s
nízkou zelení a autobusová zastávka.
Taktika oddalování se tak vyplatila a
místostarosta Homolka ani radní Andrle se nemuseli vzdát svých mandátů.
• Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schválilo v rámci programu na záchranu a obnovu kulturních památek
dotaci 500 tisíc pro Farní úřad v Klášterci. Peníze byly použity na opravu
kostela Nejsvětější Trojice.
• Jan Říha dosáhl dalšího velkého
úspěchu, když ve Špindlerově Mlýně vybojoval s Markem Šálkem titul
mistra České republiky.
• Josef Kolba se stává jedním z
nejúspěšnějších sportovců našeho
města. Na Mistrovství republiky ve
volném stylu v zápase řecko-římském, které se loni konalo v Hradci
Králové, dokázal obhájit prvenství z
roku 2004 a vybojoval tak již druhý
titul Mistra ČR.
-rony-
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Kino Svět

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program leden 2006
1. neděle až 8. neděle
KINO NEHRAJE
9. pondělí v 19.00 hodin
JESKYNĚ*
USA 2005, 98 minut, české titulky.
Uprostřed hlubokého lesa v Rumunsku narazí tým vědců na ruiny opatství z 13. století.
Po bližším průzkumu zjistí překvapivou věc
- opatství stojí na vchodu do obrovského
systému podzemních chodeb.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
10. úterý a 11. středa v 17.00 hodin
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR*
VB/USA 2005, 157 minut, český dabing.
Bradavice budou pořádat Turnaj tří kouzelníků,
jednu z nejriskantnějších čarovných soutěží
kouzelnického světa. Kouzelný Ohnivý pohár
vybírá do soutěže po jednom studentovi z každé školy. Pak ale zcela nevysvětlitelně vychrlí
ještě jedno poslední jméno: Harry Potter...
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
12. čtvrtek v 19.00 hodin
DĚJINY NÁSILÍ*
USA 2005, 95 minut, české titulky.
Tom Stall si poklidně žije s svou manželkou,
právničkou Edie, a jejich dvěma dětmi na
malém městě. Jediná noc však navždy změní jejich životy...
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
13. pátek v 19.00 hodin
DISTRIKT!*
Maďarsko 2004, 87 minut, české titulky.
Divoký celovečerní animovaný ﬁlm, který
rozhodně není pro děti. Děti z distriktu 8 vyrůstají v neustálém vzájemném soupeření
a bojích, které jejich znepřátelené cikánské,
maďarské, arabské a čínské rodiny provozují s
každodenní důkladnou pravidelností...
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
FILMOVÝ KLUB:
Putovní přehlídka ﬁlmů Jima Jarmusche
14. sobota v 19.00 hodin
ZLOMENÉ KVĚTINY*
USA/Francie 2005, 106 minut, č.titulky.
Bill Murray podává další ze svých neopakovatelných hereckých kreací, hraje Dona Johnstona, klasického představitele muže, kterému je
cizí dlouhodobý vztah a rodinný život. Vše se
mění ve chvíli, kdy se z anonymního dopisu
dozvídá, že je otcem syna, o kterém nevěděl.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
15. neděle
KINO NEHRAJE

16. pondělí v 19.00 hodin
NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU*
Francie 2003, 91 minut, české titulky.
Otec Alexie otevře dveře srubu a s prvním
zasvištěním břitvy se pro dívky idylický víkend změní v nekonečnou noc plnou teroru... Tento horor je děsivý příběh dvou dívek,
které bojují o přežití s šíleným psychopatem.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
17. úterý v 19.00 hodin
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ*
USA/ČR 2005, 119 minut, české titulky.
Od uznávaného režiséra Terryho Gilliama
přichází dobrodružství legendárních autorů
pohádek, Willa a Jakea Grimmových. V této
epické bitvě mezi fantazií a realitou jsou bratři Grimmovi donuceni čelit všemu, co kdy
jejich představy stvořily.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
18. středa v 18.00 hodin
KING KONG*
USA/Nový Zéland 2005, 190 minut, č. titulky.
Peter Jackson, držitel Oscara za režii Pána
prstenů, si splnil dětský sen, když znovu přivedl na ﬁlmové plátno King Konga.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč, Klub kina Svět: 30,- Kč
19. čtvrtek a 20. pátek v 19.00 hodin
HRUBEŠ A MAREŠ
JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
ČR 2005, 108 minut.
Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě
koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá
přítomnost i minulost.
Hrají: Jan Budař, Richard Krajčo, Miroslav
Donutil, Iva Janžurová a další.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Ponuré světlo hvězd nad zámkem
Mezi svátky se v Klášterci uskutečnila
premiéra velkolepě pojaté kulturní a
společenská akce „Vánoční hvězdy na
zámku“. Ohňostroj, rozsvěcení zámku, módní přehlídka, hvězdy showbyznysu... Bohatý program přilákal v
mrazivý podvečer před zámek zástupy
natěšených diváků.
Každá akce, která se koná poprvé, mívá
své mouchy. Ovšem nad „Vánočními
hvězdami na zámku“ jich poletovalo
celé hejno, a to přesto, že její pořádání
bylo plně v režii profesionálů - Čestmíra Řandy a Maria Kubce, známých
pražských herců. První rozčarování
zažili mnozí přítomní hned u brány. To
když byli zaskočeni žádostí, aby předložili vstupenku. Plakáty – mimochodem vyvěšené až těsně před akcí – se
sice zmiňovaly o prodeji vstupenek,
ovšem cenu 250,- Kč raději taktně zamlčely. Nejedna čtyřčlenná rodina,
která se rozhodla zakoupit vstupenky
až na místě, byla požadovanou sumou
tisíc korun pořádně zaskočena. Pro
leckoho tak slavnostní večer skončil
ještě dřív, než začal. A někteří diváci
možná v jeho průběhu zalitovali, že
neměli podobné „štěstí“. Lehce po šesté hodině, na kterou bylo plánované
slavnostní zahájení, bylo krásně nasví-

21. sobota v 19.00 hodin
MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI DEŠTĚ*
Francie 2004, 94 minut, české titulky.
Masajská vesnice v keňské savaně je zkoušena dlouhotrvajícím suchem. Hrozí, že vymře
dobytek a s ním i obyvatelé vesnice, kteří
jsou na něm existenčně závislí. Stará tradice
říká, že sucha jsou kletbou Červeného Boha.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
23. pondělí v 19.00 hodin
TAJEMNÝ LET*
USA 2005, 99 minut, české titulky. Na cestě z
Berlína do New Yorku potká Kyle Pratt (Jodie
Foster) ta nejhorší noční můra každé matky
– v rozlehlých prostorách Boeingu 474 se
beze stopy ztratí její šestiletá dcera.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

9. ledna od 18 hodin
Zahájení kurzu angličtiny – 3. ročník
11. ledna od 17 hodin
Zahájení kurzu angličtiny – 1. ročník
11. ledna od 18.30 hodin
Zahájení kurzu angličtiny – 2. ročník
13. ledna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES GSOŠ KLÁŠTEREC – TŘÍDA 4.G
22. ledna od 14 – 17 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Programem provází Divadlo Bez angažmá ve spolupráci s mateřskou školou Stonožka.
Chybět nebude oblíbený strašidelný sklep, skluzavka, hudba k tanci, soutěže a vyhlášení nejkrásnějších masek.
Vstupné: děti 50,- Kč, rodiče 50,- Kč

PŘIPRAVUJEME
*****************************

cené pódium na zámeckém nádvoří
obklopeno davy lidí. Tma, mrazivý
vzduch a vločky sněhu třpytící se v záři
desítek barevnách žároviček. Nadšení
z pohádkové atmosféry ale netrvalo
dlouho. Minuty plynuly a stále se nic
nedělo. Moderátorka celého večera
Světlana „Barbie“ Šáchová, hvězdička
ze Super Star, se co chvíli omlouvala

následovat galavečer s Vlastimilem Harapesem a Světlanou Nálepkovou. Brzy
ale bylo zřejmé, že počet diváků značně
převyšuje počet míst k sezení. Mnozí
tak sledovali celý program vestoje. Po
rozverných zpěvohrách přišly na řadu
„historky z natáčení“ Vlastimila Harapese. Umělec chvílemi vypadal, že
není duchem zcela přítomen. Povídání

už nálada přítomných hluboko pod
bodem mrazu. Krátce před sedmou
se všichni konečně dočkali. Po krátkém proslovu starosty města došlo na
tolik očekávaný ohňostroj a slavnostní rozsvícení zámecké věže. „Teď to
společně odpočítáme,“ povzbuzovala
diváky Světlana Šáchová. „Pět, čtyři,
tři, dva, jedna, a ...“ A nic. Nádvořím
se rozezněl bouřlivý smích. Po minutě, když už vzhůru nikdo nekoukal, se
obloha konečně rozzářila. Následovala
retro módní přehlídka ve stylu hvězd
stříbrného plátna 20. let. Před jejím
zahájením okomentoval jeden z „manekýnů“ znalecky stav pódia „Ty jo, to
je námraza jak k...“ Jeho obavy byly na
místě. Půvabným modelkám v lehkých
šatech nejen že doslova zmrzl úsměv
na rtech, ale ve střevíčkách na vysokém
podpatku udržovaly na zledovatělém
molu balanc jen s vypětím všech sil. Za
jejich umění si jim ale nedostalo příliš
velkých ovací, protože v rukavicích se
špatně tleská. Po dvou mrazivých hodinách strávených na nádvoří zavelela
„Barbie“ konečně k přesunu do vytopeného renesančního sálu, kde měl

o tom, že s Martou Vančurovou mají v
repertoáru divadelní hru Poslední léto,
s kterou - jak věří - se někdy v budoucnu předvede také kláštereckému publiku, vyvolalo nevěřící výraz na tváři
ředitele kulturního domu A. Trejbala,
kde pan Harapes se zmíněnou hrou již
před půl rokem vystupoval. Šansony
Edit Piaf v podání Světlany Nálepkové
už měly naštěstí více šťávy.
Po slabé hodince vyplněné písničkami a
povídáním se dav přesunul do sklepení,
aby po duši nasytil také hladovějící žaludek. Mnozí ten den vynechali doma
večeři, aby si pochutnali na delikatesách, které byly v ceně vstupenky. Jaké
bylo ale jejich překvapení, když zjistili,
že někteří přítomní pohrdli galavečerem v renesančním sále a do sklepení
zamířili již před hodinou. Hladový a
rozhořčený dav tak už jen zklamaně
bloumal mezi zbytky kdysi bohatého
rautu. Závěrečné vystoupení kvalitní
bluesové kapely usmířilo jen některé.
Svých dobře míněných slov o zavedení nové tradice, která zazněla v jeho
úvodním projevu, pak starosta Houška asi sám litoval.
-lara-

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Koupím rodinný dům do 800
tisíc Kč. Jen v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 955 052, 607 708 762
Daruji do dobrých rukou 3 měsíční mourovanou kočičku.
Tel.: 474 345 414, 737 710 6934
Prodám štěňata německého ovčáka. Odběr v polovině ledna 2006.
Tel.: 732 403 315
Prodám piáno zn. HOFMAN CZERNY. Cena dohodou.
Tel.: 728 603 415
Prodám knírač střední P+S štěňata odčervená, kupírovaná. Výborný společník a hlídač. K ode-

1. února od 19 hodin
NEZMAŘI
Koncert skupiny, která vznikla v roce 1978 a již více jak 20 let se s ní můžete
setkat na pódiích České i Slovenské republiky. Za léta koncertování posbírala všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port
jsou také držiteli Zlatého klíče – cena pro nejlepší skupinu roku v kategorii
FaC. Koncert je sestaven nejen z největších hitů, ale i z úplných novinek.
Jako host skupiny vystoupí PEPA ŠTROSS.
Vstupné: 90,- Kč, důchodci: 70,- Kč

Zámek

přítomným za zpoždění. Pražští umělci stále ještě nedorazili. Minuty míjely a
nespokojenost v davu narůstala. Hosté
podupávali v rytmu několika stále se
trapně opakujících diskotékových hitů
linoucích se z reproduktorů, aby alespoň trochu zmírnili kousavý mráz.
Prodejci se svařeným vínem si mnuli
spokojeně ruce. Po hodině čekání byla

brání ihned. Cena 600,- Kč.
Tel.: 474 374 029
Prodám zahradu (3 ary) v osadě Lesní. Zděná chatka, skleník,
voda. Cena 150 000,- Kč.
Tel.: 723 805 226
Prodám krémovou kuchyňskou
linku (délka 150 cm) s dřezem. Zachovalou. Cena 450 Kč.
Tel.: 474 374 029, 721 626 039
Přiučím němčinu.
Tel.: 474 375 202
Vyčistím a opravím šicí a psací
stroje.
Tel.: 728 476 060

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

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

KONCERTY:
*****************************
27. 1. 2006 v 18 hodin
PÍSŇOVÝ POŘAD „CESTA KOLEM SVĚTA“ V PODÁNÍ BONI PUERI
Koncert je pořádán ve spolupráci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné 70,- Kč, slevy 50,- Kč

Muž 59/180/80 mladšího vzhledu hledá osamělou ženu, která nechce být sama (živ. přilepšení).
Tel.: 737 930 115
Prodám kuchyňskou linku (190
cm). Cena 2000,- Kč. Dále chemické WC. Cena 800,- Kč.
Tel.: 732 772 713
Pronajmu byt 3+1 v Klášterci za
1000 Kč + SIPO.
Tel.: 608038825
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

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:
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č.15 - Nikolas Šarkézy (*93)

Dospělí

další nesporný talent v zápase řecko-římském se loni stal MČR. Trochu
mu ještě chybí mezinárodní zkušenosti, ale na tom už s trenérem Želevem pracují.

č.1 - Markéta Jeriová (*76)
dlouholetá úspěšná olympionička a
reprezentantka ČR v sáňkování. Její
výsledky ji stále řadí mezi nejlepší
patnáctku na světě. V současné době
se intenzivně připravuje na ZOH, které se budou konat v italském Turíně.

Trenéři
č.16 - Vasil Želev (*44)

č.2 - Roman Keřka (*72)
loňský vítěz ankety získal 4. místo v
Evropě, 3. místo ČR, vítězství v anketě Zlatý volant a 3. místo v anketě
sportovec chomutovského okresu.
To jsou výsledky našeho autokrosového reprezentanta v královské kubatuře do 4000 ccm v roce 2005.

č.3 - Jan Říha (*87)
loňský nejúspěšnější juniorský sportovec Klášterce nad Ohří se ihned
prosadil mezi dospělými. 1. a 3. místo
v závodě Světového poháru v Irsku a
Anglii, v celkovém hodnocení SP mu
unikla třetí příčka o jediný bod. 3. místo na Mistrovství Evropy ve francouzském Chalaux, 1.místo Mistrovství
ČR ve Špindlerově mlýně.

Zvolte sami nejlepšího kláštereckého sportovce roku 2005
!!! Uzávěrka ankety je 28. února 2006 !!!
Systém vyhlašování:
Na základě vašeho hlasování vyhlásíme tři nejlepší sportovce ze 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

mladé zápasníky trénuje už neuvěřitelných 30 let a díky svým trenérským
zkušenostem vychoval mnoho závodníků, kteří naše město reprezentovali a
reprezentují na špičkové republikové
úrovni a neztratili se ani ve světě.

č.17 - č.3 - Jan Böhm (*77)
vedle nesporných závodních výsledků (2. místo na mistrovství Čech a 4.
místo na MČR) je Honza i úspěšný
trenér a vedoucí ﬁtness skupiny Stiliq
Infection, která patří k nejlepším v ČR
jak ve skupinách, tak i v jednotlivcích.

č.18 - Veronika Blašková (*84)
DOSPĚLÍ

MLÁDEŽ DO 18 LET

MLÁDEŽ DO 14 LET

Veronika dokazuje, že lze s úspěchem
skloubit závodní dráhu s trenérskou.
Její svěřenci se již pravidelně objevují
na krajských či republikových soutěžích, kde získávají pěkná umístění.

TRENÉŘI

č.4 - Roman Pražák (*84)
první odchovanec kláštereckého hokeje, který nakoukl do mužské extraligové soutěže v Karlových Varech, je
momentálně na hostování v prvoligovém Chomutově.

č.19 - Luboš Jíra sen. (*68)

č.5 - Štefan Šturma (*55)

č.20 - Josef Sochor (*79)

jeden z nejlepších sportovních střelců z velkorážních, malorážních a
vzduchových pistolí a pušek. Úspěchy: 1. místo Velikonoční vajíčko, 2.
místo memoriál Petra Vitouše, 1. místo O pohár starosty města, 2. místo
MC3 Cup, 1. místo Vánoční koule a
jeho největší úspěch 98. místo z 570
účastníků na mezinárodní soutěži
ZLATÝ LEV v Chebu.

bývalý úspěšný sáňkařský reprezentant, olympionik z Calgary je dnes
úspěšným šéftrenérem mládežnické
reprezentace ČR.
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Talent roku
č.21 - Michaela Kuncová (*90)

Mládež 15 - 18 let

2

č.6 - Pavel Foukal (*87)
vítěz dvou nominačních závodů na
Mistrovství Evropy, 16. místo na Mistrovství Evropy juniorů v Polsku, 2.
místo na MČR v Praze. Člen reprezentačního družstva.

 autokros
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 minikáry
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 ﬁtness
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díky svým fotbalovým schopnostem
se Jana stala nejmladší hráčkou 2. ligy
v týmu Karlových Varů, kde stabilně
nastupuje na postu pravého beka.

juniorský reprezentant ČR, mistr
Čech 2005, 4. místo v Lilehameru, 8.
místo v jednotlivcích a 10. místo ve
dvojkách v La Plagne (Francie).

č.23 - Kristýna Kostková (*90)

č.8 - Lucie Drobná (*91)
 kanoistika

3

 st. tenis

8

 šachy

13

 atletika

18

Zasloužilý sportovec
legenda sáňkařského sportu (jako jediný jezdí postaru s vodítkem) si loni
dojel mezi veterány na ME sáňkařů
- veteránů pro 4. místo a s Olgou Stavenskou ve dvojicích získali 3. místo.

talent klášterského hokeje, technicky
útočně laděný hráč hrající extraligu
dorostu v Karlových Varech, ač věkem
ještě patří do žákovské kategorie.

č.25 - Miloslav Král (*36)

č.10 - Tomáš Černý (*87)

4
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 hokej
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 hokej
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dlouholetý aktivní volejbalista se po
ukončení kariéry věnoval tomuto sportu
jako trenér a rozhodčí. Za svůj největší
úspěch považuje 3. místo dcery Martiny
na ME volejbalistek, která své začátky trávila na kurtech právě pod jeho vedením.

č.11 - Josef Kolba (*92)

 střelectví

č.12 - Michal Biša (*95)
v republice nemá ve své věkové kategorii soupeře. Loňský MČR získal
ještě Pohár prezidenta AČR a Pohár
prezidenta ÚAMK. Zúčastnil se mezinárodní soutěže o Pohár vítězů pohárů, kde za ČR obsadil opět první příčku, celkově pak skončil na 5. místě.
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HLASOVACÍ KUPON
DOSPĚLÍ

TRENÉŘI

1.
2.
3.

1.
2.
3.

č.14 - Jan Putyera (*91)
hokejový útočník, odchovanec klášterského hokeje, hraje žákovskou
ligu v Karlových Varech, kde patří k
nejlepším hráčům kanadského bodování v celé soutěži.

MLÁDEŽ 15 - 18 LET
1.
2.
3.

MLÁDEŽ DO 14 LET
1.
2.
3.

TALENT ROKU
1.
2.
3.
jméno a adresa čtenáře:

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

!! Prosíme vyplňte všechny kategorie !!

KOLEKTIVY
1.
2.
3.

dlouholetý fotbalový útočník kláštereckého fotbalu. Jeho góly byly ozdobou všech utkání.

č.28 - Jiří Šafer (*37)
sportovní obojživelník, který celý
sportovní život spojil hlavně s kláštereckým fotbalem a hokejem nejen
aktivně, ale později i jako funkcionář.
stále aktivní, bývalá úspěšná reprezentantka ČR, loni v německém Oberhofu
na ME sáňkařů - veteránů získala titul
ME a se svým oddílovým kolegou Ladislavem Mužíkem ve dvojicích bronz.

Kolektivy
ZASLOUŽILÝ SPORTOVEC

1.
2.
3.

č.27 - Vladislav Nohejl (*32)

č.29 - Olga Stavenská (*55)

č.13 - Helena Grussová (*93)
naše mladá šachistka si udržuje stále
pořadí na předních příčkách ve své
kategorii. Loni získala 2.místo v krajském přeboru a byla bronzová na
MČR v rapidšachu . Dále ještě získala
4.místo na MČR v klasickém šachu.

sportovní bohém. Na co ve sportu
sáhl, to mu šlo. Co bylo kulaté, bylo
jeho. Po skončení bohaté aktivní
sportovní kariéry se zapojil jako funkcionář a ve sportu se stále pohybuje i
jako čerstvý „sedmdesátník“.

č.26 - Alexander Schwob (*43)

Mládež do14 let
tento mladý zápasník se stává jedním
z nejúspěšnějších sportovců našeho
města. Na MČR ve volném stylu
vybojoval titul Mistra ČR, druhý titul
vybojoval v klasickém stylu a mimo
jiné obsadil 3. místo na velkém mezinárodním turnaji v Norsku.

házenkářka, vůdčí osobnost každého
týmu, střelkyně par exelanc, kterou
zdobí velká bojovnost a zarputilost.
Dnes hraje prim v mládežnických týmech SKNH Chomutov.

č.24 - Ladislav Mužík (*49)

č.9 - Martin Chocholáč (*91)

odchovanec klášterecké kopané vyniká pílí a poctivostí. Díky těmto vlastnostem se stal kapitánem dorostu a svými
výkony si řekl i o nominaci do „A“ týmu
mužů, kde je platným hráčem.

během jednoho roku získala licenci
pro parkurové skákání na koni, což se
považuje za malý sportovní zázrak a
na závodech svými někdy až neuvěřitelnými výsledky dokazovala, jaký
ohromný talent v sobě skrývá.

č.22 - Jana Králová (*92)

č.7 - Luboš Jíra jun. (*90)

v první polovině sezony 5.místo v ČR
(v kraji nejlepší) v mládežnické kategorii. V celostátním žebříčku stolních
tenistů 2005 v kategorii ligových hráček 90. místo ze 197, reprezentantka
do 15 let.

vedoucí, trenér a člen realizačního
týmu družstva žen svým vstupem
zachránil pro naše město národní házenou. Stabilizoval družstvo s cílem
postupu do 1. ligy žen, kam jistě naše
házenkářky patří.

Nominaci kolektivů a obrazové představení kategorie Talent roku a Zasloužilý
sportovec do ankety
Sportovec roku 2005
vám přinášíme na straně 6.
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Mužík a Stavenská pojedou na ME
O víkendu se v německém Oberhofu
pojede mistrovství Evropy sáňkařů - veteránů (není pod záštitou FILA). Olga
Stavenská jede obhajovat loňský titul
mistryně Evropy a se svým oddílovým
kolegou Ladislavem Mužíkem budou
určitě chtít minimálně obhájit bronz
ve dvojicích. Láďa si bude chtít zpravit
chuť po bramborové medaili a dostat se
„na bednu“. Perličkou stále zůstává, že
jako jeden z mála jezdí postaru (saně s
vodítkem), což vyvolává u současných
soupeřů, vybavených nejmodernějšími
saněmi, neutuchající údiv. Zvláště když
se musí klanět před Mužíkovými skvělými časy.

DOPLŇKOVÉ NOMINACE
TALENT ROKU

 jezdectví

 kopaná

21

22

ZASLOUŽILÝ SPORTOVEC

 saně

 univerzál

24

25

 kopaná

 hokej

HC Klatovy – HC Klášterec
4 : 7 (1:5,2:0,1:2)

Poprvé v novém roce 2006 se hrála druhá hokejová liga. Ve středu
4.1. se hrálo její 26. kolo. Velkým
překvapením byla porážka vedoucího celku skupiny Západ Klatov
s Kláštercem nad Ohří. Západočeský celek inkasoval doma sedm
branek, z toho pět v první třetině!
Branky za HC: Soukup 2, Vyžďura
2, Babka, Prštický, Sádovský po 1.

Ladislav Mužík

23

 volejbal

26

 saně

27

28

29

KOLEKTIVY
Stiliq Infection
bývalá skupina Crazy Body Rockers sice
změnila název i několik členů, ale ve svém
oboru stále patří ke
špičce. Vedle mnoha
jiných úspěchů si připomeňme 2. místo na
mistrovství České republiky v break dance.

30

HC junioři
Klášterec
vedoucí tým 1. ligy
skupiny „A“ s nejproduktivnějšími útočníky má našlápnuto do
nejvyšší juniorské hokejové soutěže. Stává
se tak i zásobárnou „A“
mužstva, kde se junioři
uplatňují.

31

FK dorost
Klášterec
po podzimu na druhém
místě s výhledem postupu do vyšší soutěže. Dorostence zdobí nejméně
obdržených branek. Zásobárna mužského „A“
týmu: Škultéty, bratři
Papouškové, Pohlot, Salčák, Pařil a další.

32

SKNH Klášterec
družstvo žen
vloni postup na kvalifikaci žen o 1. ligu
(neúspěšná), po podzimní části 1. místo v
oblasti bez ztráty jediného bodu, postup do
čtvrtfinále poháru ČR,
cílem je postup do 1.
ligy žen.

HC Klášterec – HC Teplice
7:1 ( 2:0, 1:0, 4:1 )

Povinné vítězství domácího celku
nad předposledními Teplicemi se
očekávalo. Už 18 vteřin po zahajovacím buly tepličtí prohrávali 1:0.
Nutno podotknout, že za hosty
chytal Polcar (dva roky strávil v
Klášterci), který svým velmi dobrým výkonem držel po dvě třetiny
přijatelné skóre a hostující celek
nakonec uchránil od daleko většího přídělu branek, než jakým
utkání skončilo.
Branky za HC: Tenkač 2, Soukup
2, Suk, Babka, Hvižďura po 1.

Míla Král

 nár. házená

Mistrovské zápasy
HC Klášterec

Ing. S.Stehlík
prezident HC

Václav Cajthaml

Minulý týden oslavili dva legendární hokejisté Klášterce své životní jubileum.
Míla Král a Václav Cajthaml zakulatili své plodně prožité roky na rovných 70 !!
Gratulujeme

Stolní tenisté měli o Vánocích turnaj
Na konci roku 2004 se uskutečnil
pravidelný Vánoční turnaj ve stolním tenise. V příjemném prostředí
tělocvičen ZŠ ve Školní ulici se již
od 8.00 hodin bojovalo o Vánoční
trofeje. Turnaje se zúčastnilo 24
hráčů ve třech kategoriích.
Pořadí:
Kategorie mládež do 15 let
1.Drobná Lucie, 2.Ilavskij Viktor,
3.Demjanová Eliška
Neregistrovaní
1.Ujváry Miroslav, 2.Vyskočil Zdeněk st., 3.Bokr Ladislav st.
Registrovaní
1.Prchal Jan, 2.Ciniburk Jindřich
st., 3.Skála Antonín

Vše nejlepší, hodně zdraví a osobních
úspěchů všem spoluobčanům přeje
jménem místní organizace Strany zelených
Petr Dokoupil
předseda MO SZ

Všem fotbalovým fanouškům přejeme do nového
roku jen to nejlepší a hodně
zdraví
FK Klášterec nad Ohří
Ciniburk Jindřich st.

Pohár z turnaje SPC Símalka ukořistili Draci
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V sobotu 7. ledna se uskutečnil již
6. ročník turnaje v malé kopané ve
sportovní hale Málkov. Sešlo se zde
devět mužstev, která byla rozdělena
do dvou skupin. Napínavé souboje
ve skupinách rozhodly o tom, že do
semifinále ze skupiny „A“ postoupily FEKÁL a SEWER a ze skupiny
„B“ SPC SÍMALKA a DRAK.
Utkání se hrála v duchu fair play,
o čemž svědčí pouze jedna přísně
nařízená penalta, kterou proti nejlepšímu brankáři turnaje Lojzovi
Škvrnovi bravurně proměnil známý
sportsmen David Říha z UHLOEXPRESU.
V prvním semifinále Fekál postoupil
přes SPC Símalka na pokutové kopy
(7:6), když utkání skončilo remízou
1: 1. Ve druhém fotbalisté Draka
porazili Sewer 3:1. V souboji o třetí
místo SPC Símalka porazila Sewer
2:0 a ve finále byli šťastnější borci z
Draka, kteří na penalty 7:6 porazili

tým Fekálu, když utkání skončilo v
normálním čase také remízou 1:1.
Další umístění: 5. Strupčice, 6. Astra, 7. Morduje, 8. 1.Krušnohorská a
9. Uhloexpres.
Dále byli ohodnoceni i nejlepší střelci,
kterými se stali Michal Jakoubek ze

skupiny „A“ a Dušan Zvánovec ze skupiny „B“. Brankářské ocenění získal ve
skupině „A“ Pavel Kubrt a ve skupině
„B“ již zmíněný Lojza Škvrna.
Pořadatelé děkují firmě SKUPINA
ČEZ, a.s za finanční podporu fotbalového turnaje v Málkově.
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