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Pozor na „zelenou kartu“

90. výročí vzniku ČSR oslavili pamětníci na zámku

Od 1. června se změnila pravidla pro prokazování sjednaného povinného ručení
na auto. Namísto potvrzení od pojišťovny, které policisté vyžadovali doposud,
je nově platným dokladem tzv. „zelená
karta“, kterou řidiči potřebovali zatím jen
při cestách do zahraničí. Až do konce roku
platí přechodná doba, po kterou bude při
kontrole stačit jeden nebo druhý doklad.
Od 1. ledna 2009 budou policisté vyžadovat pouze zelenou kartu. Od 1. června
se také zvýšily pokuty za nepředložení
dokladu o zákonném pojištění až na
1500 korun, ve správním řízení může řidič
zaplatit až 3000 Kč. Zelená karta musí být
pojistníkem (tím, kdo povinné ručení uzavřel) podepsána, jinak je neplatná! -red-

Hasiči mají čtyřkolku
Klášterečtí hasiči mají dalšího pomocníka v boji s ohněm. Jejich stávající vozový
park doplnila v říjnu zbrusu nová čtyřkolka. Nejvíc práce by měla zastat při likvidaci lesních požárů. „Často se setkáváme
s tím, že majitelé lesů prakticky neudržují
lesní cesty, nedělají prořezávky a dostat
se pak k místu požáru s těžkou technikou
je prakticky nemožné. Leckdy zůstaneme
stát pod kopcem a hasiči běhají po lese a
hledají ohnisko požáru a nejlepší přístupovou trasu a když ji najdou, tak musí ručně
vynosit někdy až na vzdálenost několika
stovek metrů veškeré potřebné vybavení.
Ztrácíme tak zbytečně drahocenný čas i
síly. Čtyřkolka doplněná vlekem nejen že
mnohem rychleji prozkoumá terén a najde nejvhodnější přístup k požáru, ale také
vyveze těžké hadice nebo armatury,“ přibližuje neocenitelnou pomoc nového
dopravního prostředku velitel kláštereckých hasičů Josef Herout.

Představitelé města a občané - převážně ti z řad dříve narozených - si
pietním aktem na místním hřbitově
připomněli události vedoucí k vyhlášení samostatného československého
státu v roce 1918. Květinový věnec k
památníku obětí válečného běsnění
položili i senátor Václav Homolka a
místostarosta města Stanislav Stehlík.
Letos to je přesně 90 let od chvíle, kdy se z ještě doutnajících trosek rakousko-uherské monarchie zrodil samostatný československý stát. Významné výročí si připomínala celá republika. Nejinak tomu bylo i v Klášterci. 27. října se na osobní pozvání starosty
města dostavili do kláštereckého zámku pamětníci této historické události. Z 32 pozvaných se v renesančním sále sešlo devět žen
a mužů, kteří si přes svůj vysoký věk nenechali tuto slavnostní chvíli ujít. Z rukou starosty Houšky převzali věcný dar, nechyběly
květiny ani slova úcty a uznání.
-lara-

Internetový
portál města

www.klasterec.cz
Informace
pro všechny

1. Evženská sobota - test vyšel na výbornou
První listopadovou sobotu zažily klášterecké lázně zatěžkávací zkoušku. Akce s názvem „Evženská
sobota s wellness nabídkou“ se zúčastnila skupina
více než dvaceti žen a lázeňský personál si mohl v
praxi vyzkoušet, jak dokáže skloubit péči o tak velký počet klientů, aniž by měl kdokoli z nich pocit,
že mu není věnována dostatečná pozornost.
Průvodkyni jim po celý den dělala francouzská
expertka na wellness Hana Cathala, která se v současné době podílí na rozjezdu Lázní Evženie.
„Jednalo se o první podobnou akci v lázních
Evženie a pojali jsme ji jako takový zkušební test
našich schopností,“ říká Hana Cathala.
Během sobotního dne věnovaného relaxaci,
regeneraci a rozvoji tělesného i duševního zdraví ochutnávali přítomné ženy a jeden muž z pestré nabídky služeb, které lázně v oblasti wellness
nabízejí. Po aqua – aerobiku v lázeňském bazénu si mohli vybrat jednu ze čtyř wellnessových
procedur. Bylo tedy na každé z návštěvnic, zda
stráví příjemné chvilky relaxační masáží, Amma
masáží, v přísadové vaně či dá přednost hydro-

masáži. Po opečovávání těla se účastníci snažili
prostřednictvím sofrologie uvést do klidu a
míru i svoji duši. Aby měli dostatek sil na odpolední zhruba hodinovou zdravotní procházku
po okolí, nesměl chybět nízkokalorický wellness
Kromě ohně pomůže pracovní čtyřoběd připravený v duchu čínské filosofie.
kolka hasičům i se zcela jiným živlem:
U závěrečné kávy a zákusku v právě dokončes vodou, respektive s jejím pevným
né wellness kavárně se všechny ženy shodly na
skupenstvím – se sněhem. „Součástí
tom, že se jim takto prožitá sobota zamlouvala
vybavení čtyřkolky je také radlice. V zimě
mnohem víc, než kdyby ji strávily doma úkliji proto určitě využijeme na odklízení
dem. O blahodárném účinku lázni a wellness
sněhu v okolí hasičské stanice,“ dodává
nepochybuje ani Hana Cathala.
Josef Herout.
-lara„Jeden nebo dva dny v
měsíci, které žena věnuje sama sobě, prospějí
nejen jí, ale celé rodině.
Unavená a vyčerpaná 26. března odstartovala na Základní škole ve Školní ulici netradičmaminka se domů vrá- ní sbírka, jejíž výtěžek byl věnován aligátorům Liborovi a Elišce
tí příjemně naladěná a ze ZOO v Ústí nad Labem. Součástí soutěže „Padíky pro alíky“ byl
odpočatá. Může to být kromě finančního výtěžku i pokus o vytvoření rekordu v počtu
i takový tip na vánoční sebraných mincí jedné nominální hodnoty a tudíž také pokus o
dárek.“
-lara- zápis do české verze Guinessovy knihy rekordů. A podařilo se!!!
Před několika málo dny obdržela ústecká ZOO certifikát od
Agentury Dobrý den Pelhřimov, který zisk rekordu potvrzuje.
Oficiální verdikt zní, že se podařilo vybrat 1 072 052 kusů
padesátihaléřových mincí v hodnotě 536 026 Kč, které byly uloženy ve 27 pytlích, jejichž hmotnost činila
961,2 kg.
Základní škola ve Školní ulici se na tomto rekordním
čísle podílela 16851 padesátihaléřovými mincemi v hodnotě 8 425,50 Kč.
-lara-

27 pytlů padíků pro alíky
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Představujeme: JSDH

Josef Herout

V předchozích číslech Kláštereckých
novin jsme vám postupně představili
všechny odbory městského úřadu. V
našem seriálu budeme nyní pokračovat
představením jednotlivých organizačních složek a příspěvkových organizací
města. Jako první přišla řada na jednotku dobrovolných hasičů, která v Klášterci působí již od roku 1874. O jednotce
jsem si povídali s jejím dlouholetým
velitelem Josefem Heroutem.
V Klášterci působí jak hasiči profesionální, tak jednotka dobrovolných
hasičů. Sídlíte dokonce v jedné budově. Lidem často obě jednotky trochu
splývají. Můžete trochu osvětlit postavení „profíků“ a „dobrovoláků“?
Požární ochrana je v Klášterci zajištěna
jednotkou požární ochrany města, kterou
ze zákona o požární ochraně zřizuje město. To také jmenuje velitele, který zajišťuje
chod celé jednotky. Jedná se o jednotku
sboru dobrovolných hasičů, což znamená, že její členové chodí normálně do
zaměstnání. Kromě dobrovolných hasičů
je na stanici v pronájmu také detašované pracoviště hasičského záchranného
sboru Chomutov, což jsou profesionální
hasiči. Ti mají „na starosti“ celou severozápadní část chomutovského regionu.
Zatímco „profíci“ slouží na stanici nepřetržitě 24 hodin denně v počtu 1+5 na
směně, „dobrovoláci“ fungují tzv. na
zavolání. Vždy osm až deset dobrovolných hasičů z jednotky drží pohotovost,
to znamená že jsou k dispozici doma na
telefonu. Podle zákona máme výjezd do
10 minut, ale obvykle to stíháme zhruba
za poloviční čas. Svolávání probíhá buď
naší vnitřní pagerovou sítí, nebo pomocí sms z krajského operačního střediska.
Operační středisko v Chomutově bylo v
březnu letošního roku zrušeno.
Je nějaký rozdíl mezi profesionálními a
dobrovolnými hasiči s ohledem na typy
zásahů, ke kterým jsou povoláváni?
Dobrovoláci jsou povoláváni prakticky ke
všem typům zásahů od likvidace nebezpečného hmyzu přes odstraňování ekologických havárií až po lesní požáry a požáry bytů. Výjimkou jsou dopravní nehody,
pro které není naše jednotka prioritně
předurčená. Pokud se ale přihodí něco
většího, pak samozřejmě jedeme. Naše
jednotka je podle krajského poplachového plánu zařazena do systému výjezdů
mimo obec, takže nezasahujeme jenom
na území Klášterce, ale když je třeba, tak
pomáháme i našim kolegům v okolních
obcích a městech.
V minulosti byli dobrovolní hasiči spíše
takový zájmový spolek, dnes už pracují
na poloprofesionální úrovni.
Jak už jste zmínil, „dobrovoláci“ mají
vedle práce ve sboru dobrovolných

hasičů i své vlastní zaměstnání. Jaké
máte zkušenosti se zaměstnavateli?
Vycházejí vašim hasičům vstříc, jsou
ochotní je v případě nutnosti uvolnit?
Není to přímo o ochotě zaměstnavatele,
protože to je ze zákona jeho povinnost.
Nedá se ale říct, že by to dělali rádi. Pustí je, ale často jim to dost znepříjemní.
Dřív byla situace jiná. Nám naštěstí vyšli
zatím všichni vstříc. Navíc jsme nemuseli řešit žádný vážný případ uvolnění.
Naši lidé dělají na směny, takže mám
vždy k dispozici dostatek „volných“ lidí
na pohotovost. Pokud se stalo, že se
zásah protáhl přes šestou hodinu, kdy je
nástup na ranní směnu, zaměstnavatele
jsme o tom informovali a on si pak vyřídil
refundaci mzdy s městem.
Jak jste na tom se získáváním nových
členů? Mají dnešní mladí lidé zájem
o dobrovolnou činnost?
V současné době má klášterecká jednotka sboru dobrovolných hasičů 20
aktivních členů. Jsme čistě mužská jednotka, i když ženy-hasičky se mezi „dobrovoláky“ už nějaký ten čas objevují. Co
se týče doplňování členské základny, tak
je pravda, že se zájem o práci u dobrovoláků obecně trochu vytrácí. Nám se ale
zatím nové členy získávat daří. Máme
podchyceno několik mladých kluků,
kteří chodí do hasičské školy v Chomutově. Jsou už zařazeni do výcviku a až
jim bude osmnáct, tak se budou moci
naplno zapojit do naší činnosti.
Říkáte, že se stáváte poloprofesionály. Odpovídá rozsahu vaší práce i
vybavení, které máte k dispozici?
Troufám si tvrdit, že klášterečtí dobrovolní hasiči patří mezi jedny z nejlépe vybavených v tomto regionu. Během uplynulých tří let se nám podařilo – hlavně díky
perfektnímu přístupu města - zajistit
obnovu téměř veškerého vybavení. Před
třemi roky proběhla rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Liaz
a před dvěma roky prošla rekonstrukcí
CAS 32 Tatra 148. V letošním roce získala naše jednotka nové dopravní vozidlo
Peugeot Boxer Minibus a posledním přírůstkem, který máme v garážích teprve
několik málo dnů, je pracovní čtyřkolka.
Co se týče obnovy vybavení, tak si
opravdu nemůžeme stěžovat, město
nám vychází maximálně vstříc.
Které zásahy se vám vybaví, když se
řekne rok 2008?
První velký požár jsme řešili hned z kraje
roku, kdy hořela „Korea“. Tam zasahovali
nejen klášterečtí hasiči, ale pomáhali
nám i hasiči z Kadaně, Chomutova, Radonic, Černovic a Elektrárny Prunéřov. Přes
léto nás neustále zaměstnával nebezpečný hmyz a několikrát jsme zasahovali
i u lesních požárů. Z poslední doby je to
například požár strážního domku ČD
nebo požár bytu ve věžáku. Velké nasazení hasičů si vyžádal také požár bytu v
ulici Václava Řezáče v polovině srpna.
Mohou se do vaší jednotky přihlásit i
další zájemci?
Každý občan starší osmnácti let, který
by měl zájem přihlásit se do dobrovolné
jednotky, se může přijít podívat a informovat se o naší činnosti v zimních měsících každou sobotu od devíti hodin a
v letních měsících každou středu od
sedmnácti hodin, kdy probíhá pravidelná údržba a odborná příprava. Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Informovat
o naší práci se každý může také na
webových stránkách www.sdhklasterec.wbs.cz.
-lara-

Sadová ulice bude opět obousměrná
Klášterecké zdravotní středisko se potýká už dlouhou dobu s jedním velkým
problémem. A tím je velmi malý počet
parkovacích míst v jeho areálu. Doktoři,
zdravotní sestry nebo zaměstnanci firem,
které zde mají pronajaté prostory, zaberou svými vozidly podstatnou část parkovacích míst a nemocný člověk, odkázaný
na odvoz autem, už prakticky nemá šanci
se do areálu střediska dostat.
Doktoři oprávněně argumentují tím, že

musí mít k dispozici auta kvůli výjezdu
k pacientům. Budiž. Ale co další zaměstnanci, kteří nikam nevyjíždějí, a přesto
parkovací místa zabírají? Ale abychom
byli upřímní. I my ostatní řidiči nemusíme
často zajet přímo do areálu zdravotního
střediska a přesto krouží mnoho z nás
kolem a čeká, zda někdo náhodou nevyjede, místo toho, abychom si auto postavili třeba k 50 metrů vzdálenému Plusu.
Asi nemá ani cenu se zaobírat otázkou,
jak velkou pozornost tomuto tématu v
minulosti věnovali projektanti. Je třeba si
položit otázku jinou. Co se v současnosti s
tímto problémem dá udělat?
„Parkování nejen v areálu zdravotního střediska, ale i v ulici Sadová je opravdu velký
problém a město tuto kritickou situaci bude
řešit,“ řekl nám starosta města Jan Houška.
„S parkovištěm přímo v areálu se toho nedá

Jedno cígo za litr...
X Na velkého frajera si zahrál 21 letý mladík, který si se svým 16 letým „kámošem“
vybrali hřiště v areálu školy ve Školní ulici
jako „kuřácký salón“. Na upozornění hlídky MP, která tento areál kontrolovala, že
se dopouští přestupku, nereagoval a naopak si provokativně zapálil cigaretu, jako
že „on už může, protože je dospělej“. Škoda jen, že tomuto „dospělákovi“ také adekvátně nedospěl i jeho rozum, protože
pak by snadněji pochopil, že strážníci pro
jeho„frajeřinu“ neměli porozumění a jeho
„machrování“ ocenili pokutou 1000,- Kč.
Prakticky stejně dopadli také další dva
mladíci, kteří si pro změnu udělali kuřárnu
z autobusové zastávky na novém sídlišti.
I pro ně předchozí slastné chvilky dostaly
hořký bonus v podobě blokové pokuty.

Ztratil rozum? ...
X Hned ze dvou trestných činů - poškozování cizí věci a obecného ohrožení - byl
obviněn 69letý obyvatel z Klášterce nad
Ohří. Muž v neděli večer totiž úmyslně
založil ve svém bytě v Mírové ulici požár.
Kromě svého života ohrozil i život syna,
který v uvedenou dobu spal v jiné místnosti. Vzhledem k tomu, že požár byl včas
uhašen, neutrpěl nikdo z dalších nájemníků žádné zranění. Škoda dosáhla částky
100 tisíc korun. Další okolnosti této události šetří policie.

Nepadli si do noty ...
X Operátorka MP přijala telefonní hovor,
ve kterém jí mužský hlas stroze oznámil,
že mu soused vstoupil do bytu a „rozbil
mu hubu“, protože měl nahlas puštěnou
muziku. Ještě než stačila na místo dorazit
vyslaná hlídka, ozval se stejný mužský hlas
znovu s tím, že už to urovnali a nechtějí
nic oznamovat. A pak že se sousedé neumějí dohodnout ...

Místo klíče kopačka ...
X Dveře bude muset opravovat obyvatelka jednoho bytu v Kadani, Na Podlesí.
Její bývalý druh k ní totiž přišel večer na
nezvanou návštěvu a když jej žena nechtěla pustit dovnitř, vykopl dveře a přes její
nesouhlas vešel dovnitř. Z místa jej odvedla až přivolaná policejní hlídka. Ke zranění
ženy naštěstí nedošlo, oprava dveří bude
stát nejméně tři tisíce korun, 32letý Klášterečák se bude zodpovídat z trestného činu
porušování domovní svobody.

Polní 776, 43201 Kadaň

Telefon: +420 474 332 214
Mobil: +420 774 772 530

www.penzionrelax-kadan.cz

Navštivte naši

SAUNA

SAUNU A VÍŘIVKU
PRO JEDNOTLIVCE, PÁRY NEBO SKUPINY
!!! ABSOLUTNÍ SOUKROMÍ !!!
možnost objednání občerstvení přímo v penzionu

RELAX

mělo by Vás zajímat ...

Každé deváté vozidlo registrované v ČR
nemá povinné ručení. Nyní se již neschová! Od ledna 2009 se postihy pro majitele a provozovatele vozidel bez povinného ručení zvyšují. Vedle stávajících sankcí budou povinni za
každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek. Denní sazba příspěvku se pohybuje podle druhu vozidla od 20 do
300 Kč. Příspěvek narůstá každým dnem, kdy je vozidlo nepojištěno. Správní orgány mohou
navíc za provozování vozidla bez povinného ručení udělit pokutu v rozmezí od 5 000 Kč do
40 000 Kč. Informace o všech vozidlech evidovaných na vaše jméno vám poskytne místně
příslušný registr vozidel. Bližší podrobnosti o postupu či jednotlivých situacích je možno se
již dnes dozvědět na zřízené informační lince 221 772 773 nebo na speciálních webových
stránkách, vytvořených pro tento účel, na adrese www.bezpojisteni.cz.

prakticky moc dělat. Jednou z možností
je vyhradit lékařům jen určitý počet míst a
zbývající místa vyhradit pacientům. Taková snaha ze strany města tu už byla dříve,
ale je třeba respektovat pozici lékařů, kteří
oprávněně vznesli proti této naší iniciativě
námitky.“
Kritické situaci by mělo odlehčit vybudování podélných parkovacích míst v části
Sadové ulice, která vede podél zdravotního střediska. „Město má zpracovaný projekt
a v současné době probíhá územní řízení na
stavební úpravy v této lokalitě. Naším cílem
je nejen obnovit obousměrný provoz, který
zde byl do roku 2005, ale hlavně vybudovat
nová parkovací místa.“
Stavební úpravy se budou týkat nejen
komunikace, ale i přilehlého chodníku a
části svahu, kde bude vybudovaná opěrná
zeď. Po dokončení celé akce budou chodci
moci využívat pouze chodník, který vede
paralelně podél zdejších zahrádek.
„Tato akce by měla zdravotnímu středisku
hodně odlehčit od problému s parkováním, ale nelze ji považovat za konečné
řešení,“ pokračuje starosta Houška. „Dnes
už uvažujeme o komunikačním systému
mezi ulicí Sadová, zdravotním střediskem,
Kulturním domem a obchodními středisky
Plus, Lidl a Tesco. Hledáme řešení vzájemného propojení těchto velmi frekventovaných míst jak pro auta, tak pro pěší. Chtěli
bychom, aby nám v tom byli nápomocni i
občané města se svými nápady a návrhy.
Připravujeme pro ně setkání v Kulturním
domě, kde jim chceme představit naše plány. Budou mít tak možnost seznámit se s
našimi představami o rozvoji města a my se
naopak dozvíme, co trápí je. Já osobně chodím hodně mezi lidi, zdravotně postižené
nebo navštěvuji občanská sdružení. Dávám
občanům informace, poslouchám je,
pamatuji si jejich připomínky a snažím se
je zakomponovat do těch našich představ a
realizací,“ dodává na závěr starosta města
Jan Houška.
-rony-

Policie informuje ...

S tímto kupónem
získáváte slevu

VÍŘIVKA

20%

Chcete potěšit své příbuzné, přátele nebo třeba obchodní partnery nečekaným dárkem?
Připravíme Vám dárkové poukazy dle Vašeho přání přímo na míru. Stačí, když zavoláte na
naše telefonní čísla. Pro více informací navštivte také naše internetové stránky.
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ZPRAVODAJSTVÍ

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO
ZÁKONA PŘINÁŠÍ
ZJEDNODUŠENÍ PODNIKÁNÍ

Státní svátek oslavili tancem a zpěvem
Stejně jako v předchozích letech i letos si daly
koncem října v kláštereckém Kulturním domě
dostaveníčko všechny klášterecké školy, aby
po svém oslavily den vzniku samostatného
československého státu. Většina vystupujících
dětí ani malých diváků v hledišti sice správnou
odpověď na otázku moderátora školní Akademie Tomáše Bartáka, co spolu vlastně oslavují,
neznala, ale to jim nijak nebránilo si tuto akci
pořádně užít. Na pódiu se během čtvrtečního
odpoledne vystřídaly malé gymnastky, břišní
tanečnice i zelení ufoni. Chvíli se zpívalo, hrálo
divadlo a nejvíc ze všeho tancovalo. Za své
snažení byli vystupující odměněni nejen bouřlivým potleskem zcela zaplněného sálu, ale
také taškou plnou dobrot.
-lara-

Jak jistě podnikatelé zaznamenali,
dnem 1. 7. 2008 nabyl účinnosti zákon č.
130/2008 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Pro názornost uvádím výčet
nejpodstatnějších změn:
• ruší se místní příslušnost živnostenského úřadu (místní příslušnost podnikatele se dosud řídila bydlištěm
podnikatele; po novele si podnikatel
může vybrat dle svého uvážení k vyřízení záležitostí kterýkoliv obecní živnostenský úřad v ČR);
• existuje pouze 1 volná živnost obsahující celkem 80 oborů (dříve to bylo
125 samostatných volných živností);
• podnikatel již neobdrží živnostenský
list nebo koncesní listinu, ale pouze
tzv. výpis odpovědný zástupce může
být ustanoven do funkce až pro 4
podnikatele (dosud pouze pro 2 podnikatele);
• v případě splnění odborné způsobilosti spočívající v předepsaném
vzdělání v oboru (maturita, VOŠ, VŠ)
se již nevyžaduje praxe, což ocení především čerství absolventi, kteří dříve
museli dokládat spolu s dokladem o
vzdělání i 3letou praxi v oboru;
• právnické osoby již nemají povinnost
živnostenskému úřadu oznamovat
změny, které byly zapsány do obchodního rejstříku (v blízké době lze očekávat, že se zjednodušení v případě
oznamování změn bude týkat i fyzických osob, a to v souvislosti s propojováním registrů veřejné správy, např.
v případě změny bydliště)
Další změnou, která je jistě podnikateli
vítána, je změna zákona o správních
poplatcích, kdy za ohlášení živnosti
nebo za žádost o koncesi při vstupu
do živnostenského podnikání žadatel
zaplatí 1.000 Kč, za další ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi pouze 500 Kč;
vydání výpisu po oznámení změny údajů je zpoplatněno částkou 100 Kč. Pokud
bylo učiněno více úkonů současně,
vybere se poplatek pouze jednou, a to ve
výši odpovídající nejvyšší sazbě. Dosud
se výše správního poplatku odvozovala od počtu ohlášených živností nebo
podaných žádostí o koncesi, což mohlo
činit i několik tisíc korun. Dnes i za předpokladu současného ohlášení několika
živností nebo podaných žádostí o koncesi zaplatí podnikatel pouze buď 1.000
Kč (v případě, že teprve vstupuje do živnostenského podnikání), nebo dokonce
500 Kč v případě, že již podniká.

Letošní žně byly fantastické
Ve 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.
O právě končící přehlídce jsme si povídali s Janem Milotou z pořadatelského
sdružení Klas.

Svatební ráj nabízí:
• Širokou nabídku svatebních a společenských šatů.
• Kompletně oblékneme novomanžele, družičky i
svatebčany.
• Nabízíme také širokou škálu svatebních prstýnků,
svatebních oznámení a dalších doplňků.

10%

AKCE

SLEVA

na koupi společenských šatů.
Možnost výběru společenských
šatů i z londýnské kolekce.
DO KONCE PROSINCE 2008
Naší provozovnu naleznete
50 m pod hlavní poštou
v Klášterci nad Ohří
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Štrůdl nebo spíš správně česky jablkový závin. Máte ho rádi? Já ho prostě miluju, hlavně
ten tažený, ale nevyhýbám se ani jiným druhům. A protože štrůdl je delikatesa, kterou
české hospodyňky opravdu UMÍ, rozhodli jsme se uspořádat soutěž o nejlepší klášterecký štrůdlíček. Nejvypečenější lahůdky se budou v městské knihovně hodnotit ve
čtvrtek 27. listopadu od 16:30. A aby bylo z čeho vybírat, zveme vás do soutěže. Pravidla jsou jednoduchá. Do 24. listopadu je potřeba zaregistrovat svůj štrůdl na recepci
knihovny nebo telefonicky na čísle 474 371 066, kde se také dozvíte další podrobnosti.

Od 1. října 2008 mohou podnikatelé
využívat možnosti elektronického podání
prostřednictvím jednotného registračního formuláře. Podmínkou pro použití
této aplikace je, že podnikatel vlastní
uznávaný elektronický podpis. Instalační
balíček aplikace jednotného registračního formuláře je k dispozici zdarma na
veřejném webu na adrese www.rzp.cz. Po
jeho stažení a nainstalování lze vytvořit
podání v rozsahu jednotného registračního formuláře a odeslat na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku.
Následně se toto podání objeví přímo
v informačním systému u toho živnostenského úřadu, který byl podnikatelem
v elektronickém podání určen.
M. Hönigová, vedoucí OŽÚ Kadaň

První otázka se přímo nabízí. Jak byste zhodnotil letošní v pořadí již 6. ročník Kláštereckých divadelních žní?
Myslím si, že můžu letošní Divadelní žně jenom pochválit. Velmi se nám vyplatila péče,
kterou jsme věnovali výběru představení. Stálo za to jezdit po vrcholných přehlídkách,
které v republice jsou, a vybírat na nich ty nejlepší soubory. Mám za to, že se nám podařilo
dostat na Žně špičku republikového amatérského divadla. Promítlo se to i na diváckém
zájmu, který rok od roku stoupá. Letos jsme měli odhadem 120-130 diváků na představení. Za to bych chtěl klášterecké publikum a návštěvníky Žní velice pochválit. Divadelní
Žně jsou pro Klášterec už určitým kulturním pojmem. Jejich velký význam vidím hlavně
v tom, že díky dramaturgii, kterou volíme, zavítají do Klášterce divadla a žánry, které by
se sem jinak vůbec nedostaly. Myslím si, že to bylo letos pro diváky obrovsky atraktivní.
Překvapilo vás vystoupení nějakého divadelního souboru na letošní přehlídce?
Osobně jsem nebyl překvapen ničím. Až na malé výjimky jsem totiž všechna ta
představení viděl na Jiráskově Hronově. Při výběru jednotlivých představení jsme
se soustředili právě na tuto prestižní přehlídku amatérského divadla. Všechna
divadla, která se objevila na Žních, byla velmi pečlivě prověřená. Doufám, že byl
překvapen hlavně divák, a to právě vysokou úrovní vystupujících souborů. Podle
mého nebyl na letošních Žních žádný soubor, který by byl vysloveně propadákem. Pokud by si někdo subjektivně z celého spektra přehlídky vybral soubor,
který považuje za nejslabší, pak já tvrdím, že tento „nejslabší“ soubor bude na
jiných přehlídkách většinou souborem nejlepším. My máme tu laťku opravdu
nasazenou velmi vysoko. Až se obávám, abychom nešli příští rok s kvalitou dolů,
ale abychom dosáhli alespoň té letošní úrovně.
Vy jako organizátoři jste tedy s přehlídkou spokojeni. Máte ohlasy i od vystupujících souborů, jak oni hodnotí úroveň Kláštereckých divadelních žní?
Přijely sem soubory, které mají zkušenosti s mnoha podobnými přehlídkami, a
co vím, tak byly velmi spokojeny. Příjemně je překvapil náš tradiční doprovodný
program, který na ostatních přehlídkách nebývá, líbila se jim výzdoba kulturního
domu, celková organizace... A ti, kdo měli čas prohlédnout si město, také nešetřili
chválou. To je další pozitivní záležitost
Žní. Do Klášterce zavítají soubory z
celé republiky a své příjemné dojmy z
města pak šíří dál.
Za to, že se tu cítili dobře diváci i účinkující, patří dík všem, kteří se na organizaci Žní podíleli, ať už jde o naše
divadelníky, Kulturní dům a zapomenout nesmím samozřejmě ani na město, které věnuje Žním čím dál tím větší
pozornost. To jsou strašně důležité
věci, bez kterých bychom neudělali
nic. Letošní Žně se skutečně podařily.
Je to můj osobní názor, ale myslím si,
že s ním nezůstanu osamocen.
-lara-

NOVINKY Autoškoly Ing. Jan Chvátal
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov
Napsali jste do redakce ...

V průběhu prázdnin letošního roku probíhala na internetových stránkách VIZAB SECURITY anketa, ve které mohli návštěvníci stránek hlasovat o tom, na kterém místě v Klášterci by přivítali umístění kamery. Vítězným místem se stalo klášterecké náměstí. Samotnou realizaci doprovázelo mnoho technických, organizačních a technických problémů.
Nepodařilo se nám proto dodržet avizovaný termín, za což se omlouváme. Nyní už jsou
záběry z kamery na náměstí k dispozici na našich internetových stránkách. Tímto děkujeme za spolupráci všem zúčastněným firmám a zejména představitelům města Klášterec nad Ohří. Chtěli jsme ukázat, v jaké kvalitě lze obraz přenášet, a na příští rok 2009
připravujeme instalaci další on-line kamery. Stejně jako u první kamery i tentokrát bude
záležet na výsledku ankety, tzn. na vašem rozhodnutí. Vybírat můžete z následujících
prostor: přechody u školských zařízení (základní školy, mateřské školy, ZvŠ, GSOŠ), centrální parkoviště (ul. Sportovní, Dlouhá, 17.listopadu, Petlerská) nebo některé z dětských
hřišť (ul. Dlouhá, Pionýrů, Okružní, Topolová, skateboardové hřiště, 17.listopadu).
Po skončení všeobecné ankety, tj. 31.03.2009, bude následovat anketa o umístění
kamery v konkrétní lokalitě, která skončí 30.09.2009. Samotná instalace kamery bude
provedena do 1.11.2009.
Věřím, že kamera na adrese http://www.vizab.cz/kamera/index.php, vám přinese mnoho vizuálních zážitků při pohledu na naše krásné náměstí.
R. Vitouš, Vizab security

No a potom ještě musíte 27. listopadu
svůj výtvor přinést do knihovny a s napětím očekávat, jak dopadne.
Že jste odborníci na štrůdl , ale z té DRUHÉ
strany? Nevadí! Čekající dobroty potřebují
POROTU!! A tou budou všichni, kteří mají
CHUŤ. Chuť přijít a ochutnat. Ochutnávat a hodnotit se bude pomocí 25 bonů,
které si návštěvníci zakoupí za 25 korun a
následně po ochutnání udělí jednotlivým
exponátům. Výtěžek akce bude použit na
pořádání kulturních pořadů pro dětské
čtenáře. Ochutnávání a hodnocení bude
končit v 17:30, poté budou vyhlášeny nejlepší štrůdly a předány ceny.
A protože nejen jídlem živ je člověk a protože se blíží Vánoce, bude vám k ochutnávání a hodnocení hrát pro dobrou náladu
flétnové těleso základní umělecké školy
„Flétnový soubor PETTINI“ pod vedením
paní učitelky Dany Vajcové.
M. Biša, ředitel knihovny

Oznamuji všem řidičům a provozovatelům motorových vozidel,
že mi byla udělena Krajským úřadem Ústeckého kraje

AKREDITACE PRO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO
•
•
•
•

Mám oprávnění školit všechny řidiče lehkých nákladních vozidel, těžkých nákladních vozidel, přívěsů, návěsů a autobusů.
Povinnost každého řidiče je absolvovat každý rok školení
v délce 7 hodin.
Periodicita školení je nutná.
Z dalších zákonů vyplývá povinnost školení pro všechny řidiče
osobních automobilů - tzv.„referentů!

Školíme každý den, v sobotu i neděli.
Těšíme se na své stálé zákazníky a zároveň uvítáme nové
Cenu stanovím dle počtu účastníků.

Kontakt: tel.: 602 791 791, e-mail: chvatal@ktkadan.cz
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KULTURA / ŽIVOT VE MĚSTĚ

Česko-holandský projekt CULTURE IN A SLIDE

Obnovení minerálních pramenů si vyžádalo několikaletou práci odborníků

Gymnázium a SOŠ v Klášterci nad Ohří s
povděkem přijalo nabídku holandské školy
Het Griftland College z holandského Soestu
na účast v interkulturním korespondenčním
projektu CULTURE IN A SLIDE, jehož autorem
byl Dick Vermeij. Šlo především o výchovu a
vzdělávání pomocí moderních způsobů výuky, jež kladou důraz na rozvoj komunikačních
a sociálních dovedností, na práci v týmech,
v tomto případě dokonce i v mezinárodních
týmech, na poznávání jiné kultury, na zvyšování úrovně společného dorozumívacího jazyka,
tj. angličtiny a na účelném využívání možností
internetu a vhodného počítačového softwaru
(Powerpointu) a také na schopnostech představit zpracované téma před mezinárodním
publikem.
Obzvláště jsme ocenili nápad zabývat se prezentací ne vlastní kultury a historie, nýbrž reáliemi druhé země. Je totiž vždy zajímavé sledovat, jak nás vnímá zahraničí. Vzniká tak prostor
nejen pro zamyšlení, ale také i pro nezbytnou
dávku humoru.
Studenti z druhých, třetích a čtvrtých ročníků
měli za úkol se v rámci vyučování (na české
straně byl projekt připravován na hodinách
anglické konverzace) i samostatně ve svém
volném čase dozvědět o partnerské zahraniční
zemi informace na zadané téma. Celkem bylo
stanoveno takových témat dvacet, např.: Hudba, Jídlo, Typické volnočasové aktivity, Legendy, Filmy, Města, Slavní lidé, Slavné knihy nebo
časopisy, Typické produkty apod.
Projekt měl bezesporu velký význam pro obě
strany, ale nebylo jednoduché jej zabezpečit
po organizační stránce, jelikož se týkal velkého
množství studentů: 80 holandských a 80 českých. Účastníci museli v týmech komunikovat
pomocí e-mailů a internetového chatu. Studenti se předem osobně neznali a pro některé
nebylo snadné překonat bariéru počátečního
ostychu. Učitelé jednotlivých skupin dostali
nelehký úkol své svěřence neustále vhodně
motivovat, ale také kontrolovat, jestli skutečně
na zadaném tématu pracují, jelikož šlo o oficiální součást vyučování. Na naší straně se projektu věnovaly Mgr. Vavroušková, Mgr. Nacková,
Ing. Foltýnová, Mgr. Uzsáková, Mgr. Koubová a
Ing. Zajíčková jako hlavní koordinátor.
Ve čtvrtek 9. října 2008 projekt vyvrcholil

Lázně Evženie vděčí za svůj vznik jednoznačně zdejším minerálním pramenům. Bez nich by zřejmě nikoho ani nenapadlo,
aby učinil z města ležícího na samém okraji průmyslového severozápadu Čech lázeňské středisko. Historka o objevení
minerálního pramene Evženie zemědělcem Josefem Fickertem v roce 1883 je všeobecně známá. Do konce 19. století
vyrostly v sousedství pramene empírové budovy, byl založen park a v roce 1897 byl nedaleko objeven druhý pramen,
který dostal název Městský. V polovině 20. století ale začal celý areál upadat a již brzy zde nebylo lázeňského vůbec nic.
Historické budovy chátraly, Městský pramen neodborným zásahem zcela zanikl a i Evženka měla čas od času namále.
Koncem 80. let ale přišlo zlomové rozhodnutí, které nepřímo vedlo až k dnešnímu založení Lázní Evženie. Při nedávné
návštěvě Klášterce na něj zavzpomínali přímí účastníci těchto změn – dlouholetý ředitel Českého inspektorátu lázní a
zřídel Ing. Martin Keprta a zástupce tehdejšího národního podniku Státní statky Ing. Jan Spěváček.
„Vše začalo ještě před Listopadem 89. V té době jsem pracoval ve státním podniku Stavební geologie, konkrétně v jeho hydrogeologické divizi. Český inspektorát lázní a zřídel tehdy ještě neexistoval,“ vzpomíná na dobu před dvaceti lety Ing. Keprta.
„Působil jsem tehdy pod Dr. Laboutkou na oddělení speciální hydrogeologie, kde jsme měli na starosti vše kolem pitné i minerální vody – rozbory, odborné posudky apod. A právě tehdy k nám přišla žádost ze Státních statků Chomutov od Ing. Spěváčka,
zda bychom nemohli provést hydrogeologický průzkum zaměřený na zdejší minerální prameny. Nejprve jsme zajistili archivní
rešerše, abychom věděli, co tu kdo kdy v oblasti minerálních pramenů dělal. Dr. Hron a Dr. Škutan z podniku Geofyzika Brno pak
provedli podrobný geofyzikální průzkum. V první etapě byly raženy dva vrty do hloubky cca 120 metrů. První z nich byl pozitivní
a dnes je z něj Městský pramen,“ popisuje úplný počátek moderní historie zdejších lázní Ing. Keprta.
Žádost o provedení průzkumu sice adresoval hydrologům Státní statek Chomutov, pověřilo ho tím ovšem tehdejší vedení města. A proces obnovy minerálních pramenů pokračoval i po listopadové„výměně stráží“ na zdejší radnici. „Po nástupu Ing. Šroubka do funkce starosty byl pověřen rozborem zdejších minerálek vynikající odborník na balneologii profesor Benda.
Cílem bylo zjistit, k čemu jsou obě vody vhodné. Jeho posudek spolu s řadou bakteriologických a chemických rozborů směřoval
na inspektorát lázní a následně na ministerstvo zdravotnictví. Výsledkem byla vyhláška, která uznala oba prameny jako přírodní léčivé zdroje,“ objasňuje složitý proces Ing. Keprta.
Tím ale ta skutečná práce teprve začala. Oficiální statut přírodního léčivého zdroje s sebou totiž přinesl i stanovení ochranných pásem, tj. území v okruhu několika desítek metrů, na kterém se nesmí do budoucna provozovat žádná znečišťující
činnost. „Dostali jsme seznam věcí, které je třeba v okolí pramene zlikvidovat. Vše rizikové muselo
pryč. A pokud si vybavíte, jak toto území před 20 lety vypadalo, je jasné, že toho bylo opravdu hodně. Takže se likvidovaly okolní skládky, smetiště, studny zanesené ani nechci říkat čím... Pryč muselo
skladiště Svazarmu i pochybné hospodářství provozované v dnešním Lázeňském penzionu,“ vzpomíná na „generální úklid“ z počátku 90. let Ing. Spěváček. Výsledkem
ochrany minerálních pramenů je i přeložka silnice, která do té doby vedla jen pár
metrů od pramenů. Dnes je na jejím místě pěší promenáda.
Objevením a podchycením Městského pramene a záchrannou rekonstrukcí
pramene Evženie ale celý proces neskončil. Na počátku 90. let proběhla 2. etapa
průzkumu. Na jejím konci byl zbrusu nový pramen, který dostal název Klášterecký. Ing. Keprta už v té době působil ve vedení Českého inspektorátu lázní a zřídel
a průzkum v Klášterci vedl RNDr. Pěček z Karlových Varů. Po čase proběhl ještě
jeden geofyzikální průzkum, tentokrát ale na mnohem větší ploše než ty dosavadní. Vrty v zámeckém parku ale nebyly dokončeny. „Situace se tehdy změnila, protože inspektorát rozhodl, že už nebude tyto průzkumy nadále financovat.
Vrty byly zasypány, ale máme indície, že se minerální prameny nachází i na území
zámeckého parku,“ dodává Ing. Keprta.
Protože město uspělo s projektem
Rehabilitace zámeckého parku a nábřežní lázeňské promenády, mohli
bychom se dočkat příjemných objevů už brzy. Zpracovaná projektová
dokumentace už má pro nový minerální pramen dokonce jméno – Thunův pramen.
-lara-

setkáním všech zúčastněných, při němž se v
pěti učebnách kláštereckého gymnázia promítaly připravené Powerpointové prezentace,
doplněné krátkým mluveným slovem. Atmosféra v těchto improvizovaných promítacích
“sálech” byla velice příjemná, neformální,
ozýval se uznalý potlesk i smích. Přátelskou
náladu dotvářely kavárničky, vytvořené ze čtyř
tříd, kde se nad domácími bábovkami, kávou
a čajem vedly uvolněné mezinárodní hovory. I
počasí stálo na straně připravených. Podzimně
zbarvené Doupovské vrchy braly Holanďanům, zvyklým na svou rovinatou krajinu, dech.
A to ještě netušili, že je čeká malý výstup na
kopec! Navštívili totiž hrad Hasištejn.
Česko-holandský projekt splnil všechny očekávané cíle a zástupci obou škol budou zanedlouho společně jednat o dalších možnostech
spolupráce. Obě školy také s hrdostí přijaly
možnost prezentovat své aktivity na prestižní
akci Twinning Conference, pořádané v budově
Ministerstva zahraničí ČR a podporované Velvyslanectvím Nizozemského království v ČR.
Velké poděkování patří městským úřadům
a výborům pro spolupráci se zahraničím v
městech Baarnu a Klášterci nad Ohří za jejich
finanční i morální podporu.
M. Koubová
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Do Kadaně na underground
15. listopadu se v Kadani v KZ Orfeum koná od 19 hodin
multižánrový koncert. Návštěvníkům se představí underground bigbeatová kapela Garage v čele s frontmanem Tony
Ducháčkem. Určitě zazní velmi oblíbené Muchomůrky bílé.
Další formace, která zde vystoupí, je neméně známá skupina
Švihadlo, která patří k nejznámějším a nejslavnějším reggae
kapelám v České republice. A nebudou chybět ani electro
breakbeatoví Skyline. Tato partička je v současnosti jedna z
nejrozjetějších kapel, která sklízí úspěchy i v zahraničí.
Předprodej vstupenek zajišťují IC Kadaň, Klášterec nad Ohří,
Chomutov a Tabák Procházka Kadaň. Vstupné v předprodeji
190, na místě 240 korun.

14. listopadu od 19.00 hodin

JOSEF FOUSEK - NEMÁM ČAS LHÁT
Vstupné: 80,- Kč

Vstupenky v předprodeji v pokladně kina Svět

SUDOKU ...

Pro volnou chvíli
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CHCETE BÝT V OBRAZE?
navštivte náš webový portál

www.klnoviny.cz

Kočky to rozjely ve velkém stylu
Byla středa 22. října, krátce před sedmou hodinou večer. Do zcela
zaplněného sálu kláštereckého Kulturního domu by se už nevešla ani myš. Ona by se tam ale taky asi žádná neodvážila, neboť
tento večer tu zcela ovládly „Kočky“. Jedna z nejlepších českých
travesti show, která sklízela vavříny dokonce i na mezinárodní
travesti soutěži „Paris Extravaganza 2007“, klášterecké diváky
doslova nadchla. I když by bylo lepší říkat spíš divačky, neboť
zástupci silnějšího pohlaví by se dali spočítat na prstech jedné
ruky. Pohnutky, které přilákaly do sálu hlavně ženy, vyjádřila
nejtrefněji jedna z divaček, když své kolegyně u stolu přivítala
nadšeným zvoláním: „Ahoj holky, taky se jdete podívat, jak bysme my ženský měly vypadat?“ A Kočky opravdu nezklamaly. Trio
Kelly Ferrari, Cathrin Magic a Gina Adriana se na první pohled v
ženských záležitostech, jako je líčení a účesy, opravdu vyzná. A ta
figura! Většina z přítomných žen se závistí sledovala dlouhé štíhlé
nožky „dam“ na pódiu. Na jevišti se postupně vystřídaly Helena
Vondráčková, Madonna, Ruslana, Eva Pilarová, Jitka Zelenková,
Martina Balogová, Alla Pugačeva a dokonce i nedostižný Kája
Gott. Všichni samozřejmě v uvozovkách, ovšem téměř k nerozeznání od originálů ať už jde o účes či typická gesta a grimasy.
(Mojí osobní favoritkou byla kubánská pionýrka v podání korpulentní slečny Mary - viz foto).
Když se k tomu všemu přidá působivá scéna, vtipný komentář
dvorní moderátorky skupiny slečny Miky, „dobrovolníci“ z řad
mužského publika na pódiu a láhev vína nebo sklenička něčeho
ostřejšího na stole, není se co divit, že se divačky velmi rychle rozparádily. Do šaten provázel Kočky bouřlivý aplaus.
-lara-
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Pavel Švamberg
NABÍZÍME NOVOU SLUŽBU
Otevírání bytů při ztrátě klíčů
nebo zabouchnutí dveří.

24 hodin denně

až 50 000 Kč

volejte

+420 602 114 911
+420 774 420 526

8. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
POLOČAS ROZPADU
Slovensko 2007, 105 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč
10. listopadu v 18 hodin
Kino Svět
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
USA 2007, 93 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 40,- Kč

14. pátek od 19 hodin
Kino Svět
JOSEF FOUSEK - NEMÁM ČAS LHÁT
Písně, básně, vyprávění - spisovatel,
písničkář
Vstupné: 80,- Kč
14. listopadu od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
TANEČNÍ DOSTAVENÍČKO S MADAM

POMPADOURE
14. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
15. a 16. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
TOBRUK
ČR 2008, 102 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 75,- Kč
16. listopadu od 14 hodin
Kulturní dům
PLAYBACK KIDS
Hostem je skupina 5 Angeles
Vstupné: 30,- Kč
18. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
PAŘÍŽ
Francie 2007, 130 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
19. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
VICKY CHRISTINA BARCELONA
USA/Španělsko 2008, 96 minut, české
titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
19. listopadu
od 8.30 a 10.30 hodin
Kulturní dům
DOUČOVACÍ HODINA PRO
ZAPOMNĚTLIVÉ
Pro žáky ZŠ hraje Liduščino divadlo.
20. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
RUDÝ BARON
Německo/Velká Británie 2008, 120
minut, české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
21. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
21. a 22. listopadu
v 17.30 a 20.00 hodin
Kino Svět
DĚTI NOCI
ČR 2008, 80 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

Jan Parma - O kus dál ...
Minulý pátek proběhla v Galerii Kryt vernisáž fotografií kláštereckého Jana Parmy.
Tento mladý a nadějný autor vystavuje
na tomto místě již podruhé. Ve svých
pracích zachycuje obvyklá témata, jakými jsou portrét, dokument a krajinářství.
Daří se mu to s lehkostí mládí a jeho
snaha o vyjádření okamžitých pocitů je
tak bezprostřední, že je uvěřitelná. Celá
řada českých fotografů začínala podobně a s podobnou spontánností vyjadřovala zážitky fotografováním. Fotografie
se jejich prostřednictvím stala médiem,
jehož poselství přetrvává a stále oslovuje.
Doufejme, že ani práce našeho fotografa
nezevšední a někdy v budoucnu se zařadí
vedle takových autorů, jakými byli nebo
jsou František Drtikol, Viktor Novák, Josef
Sudek, Josef Koudelka a další. M. Foltýn

603 871 290
474 376 222

• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• měsíční splátky

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

8. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

13. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
ABSURDISTÁN
Německo/Francie 2007, 88 minut, české
titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

NON STOP
odtahové služby
autoservis a pneuservis

ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

do 26. listopadu
Galerie Kryt
O KUS DÁL
Výstava fotografií Jana Parmy

11. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KONCERT HONZY NEDVĚDA S
KAPELOU
Vstupné: 150,- Kč, důchodci 120,- Kč

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

a

do 14. listopadu
Zámek – galerie Thun
PODZIMNÍ SALON KLÁŠTERECKÝCH
VÝTVARNÍKŮ

11. a 12. listopadu
v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
NESTYDA
ČR 2008, 88 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

;¶4,&+5&#&;13«$&
"Ç,ė.ĝ4
Udělejte
1PTLZUOŞUF
7ÈÝBVUPNPCJM
ze
svého auta,
EƉN ŘJQMPU
domu,
či plotu
LSFLMBNOÓNÞŘFMƉN
reklamní plochu!

KAM ZA KULTUROU ....

Dále pro Vás vyrobíme:
• Bezpečnostní i FAB klíče
• Autoklíče včetně čipových
• Opravíme autozámky nebo
namontujeme nové
AP servis
autorizovaný servis BOSCH
Chomutovská 553
431 51 Klášterec nad Ohří

Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 11.30 a 13.00 - 17.00
So 8.00 - 12.00
Ne
ZAVŘENO

Vizab security nabízí:
Chceme být transparentní a blíže
ke svým zákazníkům. Také se Vám to jistě
stalo. Chcete hovořit s někým z nějaké firmy a
nemůžete najít to správné telefonní číslo na správné
oddělení nebo zaměstnance. ...
... My Vám nabízíme uložit si na naší firmu do telefonu pouze číslo jediné
a hlasový automat Vás navede na službu nebo oddělení, které se Vašemu
požadavku bude věnovat.
Tímto jediným telefonním číslem firmy VIZAB security je: 733 124 004.
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Karatisté se střídavými úspěchy Biša přivezl domu rekord Hokejisté se našli a začali sbírat body
ZVVZ Milevsko – HC Klášterec 5 : 2 ( 2:2, 2:0, 1:0 )

Klášterečtí karatisté se v říjnu zúčastnili Národního poháru starších a
mladších žáků JKA v Táboře, odkud si přivezli díky Zuzaně Strukové jedno
čtvrté místo a zásluhou kata týmu
stříbrnou medaili. „Dopadli jsme
tak střídavě,“ hodnotil účast svých
svěřenců trenér Josef Patík. „Zuzka Struková mě mile překvapila, že
skončila do čtvrtého místa. Dostala
se sice až do finále, v něm ale zvolila
špatnou kata a skončila až čtvrtá.“
Dalším milým překvapením byl pro
trenéra kata tým ve složení Zuzana
Struková, Vojtěch Růženec a Lucie
Skoupilová, který na soutěži obsadil krásné druhé místo. „S tímhle
umístěním samozřejmě spokojený jsem,“ dodal trenér Patík. „Uvidíme, jak
to bude na mistrovství republiky, tam se to potvrdí nebo ne.“ O čtrnáct dnů
později se klášterečtí karatisté zúčastnili Národního poháru dorostu, juniorů a seniorů v Neratovicích. Družstvo ve složení Ondřej Novotný, Štěpán
Krejčík, Josef Patík, Ondřej Struk, Jan Kříž a Michal Levý přivezlo domů
jednu zlatou medaili. Zasloužil se o ni v kumite juniorů Ondřej Novotný.
„Ondra jel na závody potvrdit svou pozici v nominaci na mistrovství světa,“
okomentoval Novotného výkon trenér Patík. „Uvidíme, jestli se dostane,
nebo ne. Jeho zápasy se mi velmi líbily, v každém zápase vyhrál před limitem.“
Dvě opory kláštereckého karate klubu Petra Skoupilová a Bára Malčánková se bohužel nemohly národního poháru v Neratovicích zúčastnit.

Je dobojováno. Posledním závodem v Koňákově u Havířova skončilo Loap mezinárodní mistrovství České republiky ve slalomu
minikár. Náš jezdec Michal Biša, aby obhájil
mistrovský titul, musel poslední závod bezpodmínečně vyhrát a jeho soupeř Filip Antoš
z Mladé Boleslavy nesměl být lepší než třetí.
Tento závod se odehrával za dramatických
podmínek, kdy se déšť střídal s větrem, a tak o
smyky a výlety mimo trať nebyla nouze. Ještě
v poslední jízdě nebylo rozhodnuto, ale Michal
je na vodě skvělý jezdec, a proto zvítězil a Filip
skončil třetí. Michal tak obhájil titul mistra
republiky, a to po přechodu do kategorie šestnáctiletých. Ve svých třinácti letech získal již
pošesté titul a vyrovnal tak dlouholetý rekord
v tomto sportu. Dalším, kdo skvěle reprezentoval naše město, byla Markéta Pokorná, která
se v konečném zúčtování umístila na 6. místě a
to ve své kategorii zůstává ještě tři roky.

akciová společnost

hledá pro provoz v Tušimicích zaměstnance do pozic:
Svářeč kovů
požadujeme: úřední zkoušky pro svařování metodou 135
Konstruktér
požadujeme: středoškolské vzdělání strojního směru, praxe
v oboru 2 roky (tvorby strojírenské výkresové dokumentace),
znalost práce se softwarem Autodesk Inventor, ideálně Autodesk Inventor 2008

V případě zájmu kontaktujte ing. Luboše Kučeru
telefon: 474 604 371, 474 604 370
e-mail: kucera@sd1s.cz.

Šachisté tentokrát neuspěli

V polovině října se klášterečtí zápasníci
zúčastnili mezinárodního turnaje v Meziboří.
V konkurenci sedmnácti oddílů z celé republiky se Klášterec umístil na pátém místě. V individuálních disciplínách si klášterečtí zápasníci
přivezli dvě zlaté a dvě bronzové medaile.
„Kluci na podzim přidali při trénování a je to
znát,“ vysvětloval úspěch svých zápasníků
trenér Vasil Želev. „Začali vyhrávat první a druhá místa a s tím jsem spokojený.“
Bronzové medaile vybojovali pro klášterecký
oddíl Beno Spáčil mezi žáky a Jiří Mudroňka
v kategorii přípravek. Zlato ve svých kategoriích si z turnaje přivezli Václav Šimonovský a
Antonín Wirkner.

Ve dnech od 25. října do 1. listopadu se klášterečtí šachisté zúčastnili 19. mistrovství Čech
mládeže do 16 let.
„Ondra Toman je mnohem lepším hráčem,
než na turnaji ukázal,“ svěřil se po turnaji Petr
Gruss, trenér kláštereckých šachistů. „Skončil
až šestnáctý a na mistrovství republiky, které
se bude konat v březnu příštího roku, bude
bohužel chybět.“ Drahomír Krásný předvedl
podle trenéra lepší výkon, nicméně také on
bude na mistrovství republiky chybět. Ze 68
účastníků skončil na 22. místě. Helena Grussová skončila sice mezi dívkami na druhém
místě, celkově však skončila až na místě šestnáctém. „Stejně jako u Ondry jsme u Heleny
zvyklí na mnohem lepší výkony,“ povzdechl si
po turnaji Gruss. „Bohužel si obě prohrané partie prohrála sama, chybami v propočtech. Na
rozdíl od chlapců má však tu výhodu, že mistrovství republiky se zúčastní. Přesto bych chtěl
našim hráčům poděkovat za bojovné výkony a
slušné vystupování a popřát jim do dalších bojů
štěstí, které jim tentokrát chybělo.“

Napsali jste do redakce ...

HC Klášterec – TJ SC Kolín 3 : 0 ( 1:0, 1:0, 1:0 )
„Dnes jsme začali velmi slušně,“ komentoval po zápase výkon
kláštereckých hráčů Jaroslav Kliment, asistent trenéra. „Po
prvním gólu v první třetině jsme pak polevili. Druhá třetina se
nám nedaří tradičně. Soupeř nás dostal pod tlak a přežili jsme
ji hlavně díky Damaškovi. V poslední třetině už se víceméně
dohrávalo a v koncovce jsme si ten výsledek pohlídali.“
Klášterecký gólman Pavel Damašek se stal pro mnohé
fanoušky hrdinou zápasu, když vychytal několik nebezpečných kolínských šancí. „Dneska to bylo hodně vyrovnaný, je
vidět, že Kolín se zvedá, že má nějaký nový hráče, nový posily.“

Fotbalisté formu neztratili

Letos sezóna končí. Slavnostní vyhlášení
proběhne v Domě Autoklubu ČR 8.11. Našim
jezdcům přejeme do příští sezóny hodně
úspěchů a těšíme se, že do bojů o mistrovské
tituly zasáhnou i další jezdci z klubu. Michalovi
pak přejeme, aby dotáhl svůj talent do držení
rekordu vítězství ve svém sportu.

Medaile z Meziboří

Sportovní zpravodajství vám
přinášíme společně s :

Baník Sokolov – HC Klášterec 1 : 9 ( 0:1, 0:6, 1:2 )
Klášterečtí byli na sokolovském ledě už od začátku zápasu
mnohem aktivnějším celkem a zaslouženě vyhráli.

FK Klášterec – SFK Meziboří 2 : 1 ( 1:0 )
I když fotbalisté vyhráli, trenér Jiří Janda nebyl
s výkonem svých svěřenců příliš spokojen.
„Zápas se mi hodnotí těžko,“ přiznal hned po utkání. „Zdá se mi, že jsme asi ztratili sportovní formu,
protože problémy jsme měli už v minulém zápase
HC Junior Mělník – HC Klášterec 5 : 3 ( 1:0, 2:3, 2:0 )
v Málkově. Příliš dobrý výkon jsme nepředvedli a po
V posledních zápasech se klášterečtí hokejisté konečně her- gólu soupeře jsme se strachovali o výsledek. To není
ně našli. Přestože ale bojovali na mělnickém ledě ze všech moc dobrý, mančaft si pak nevěří.“
sil, body si domů nepřivezli. Diváci viděli skvělou kombinační hru, především ve druhé třetině, kdy oba celky vytáhly to Baník Březenecká – FK Klášterec 0 : 4 ( 0:1 )
nejlepší ze svého umění. Klášterec měl v zápase dokonce Trenérovy obavy se naštěstí nepotvrdily v dalvíce šancí, ale nedokázal je proměnit a trestuhodně zaha- ším zápase na hřišti chomutovského celku Baník
zoval i přesilové hry. A domácí pochopitelně trestali. Dru- Březenecká. Klášterečtí hráči porazili místní tým
hou polovinu zápasu sice odehráli jen na dvě nejzkušenější celkem přesvědčivě 4:0 a s domácími fanoušky se
lajny, i tak dokázali vstřelit o dvě branky více. Tři body zařídil v podzimní části soutěže rozloučí v neděli od 14
hattrickem Jiří Jakeš.
hodin v zápase s béčkem Loun.

SD – 1. strojírenská

Nabízíme jistotu a sociální zázemí silné společnosti, možnost
profesního růstu, závodní stravování, 5 týdnů dovolené, 13. a
14. dodatkový plat, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek
na dovolenou a další.

„Začali jsme dobře první třetinu,“ nechal se po zápase slyšet
trenér kláštereckých hokejistů Petr Nekvinda. „Pak jsme sice
inkasovali dva góly, ale do konce třetiny jsme to ještě stáhli.
Jenže druhá třetina, už jsem to říkal několikrát, byla pro nás
opět prokletá a prohráli jsme ji 2:0. A v poslední třetině jsme
inkasovali gól při naší přesilovce. Co se však týká třetí třetiny,
ačkoli jsme prohrávali, začali jsme hrát náš hokej a myslím, že
z naší strany byla poslední třetina dobrá, až na ten nešťastný
gól. Myslím, že celé se to odvíjí od těch druhých třetin, které se
nám nedaří.“

telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
Acer AS5735Z - 322G32MN15.6C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ilustrační foto

Hokejoví junioři Klášterce jsou po 13 kolech na 1.místě juniorské první ligy. Vedou o 1 bod před HC Hvězda
Praha a o 6 bodů před třetími Letňany. Našemu mládí se daří bodovat a navíc hrají atraktivní moderní hokej,
který se musí divákům určitě líbit. Toto mužstvo je složeno z hráčů všech tří klubů na našem okrese. Konečně jsme měli v důsledku spolupráce 3K široký kádr hráčů, kteří se zapojili do předzávodní přípravy. Těsně
před soutěží vybrali zodpovědní trenéři ty nejlepší, kteří nás tak dobře reprezentují.
V této věkové kategorii už bohužel nemohou hrát úplně všichni, jde tady již o výběr těch nejlepších. Postupem času chceme mít v družstvu mužů co nejvíce svých odchovanců, a proto musíme hrát kvalitní juniorskou soutěž, což bez výběru těch nejlepších nejde. Tady je tedy rozdíl od žákovských kategorií, kde nás
nezajímají až tolik výsledky, ale to, aby hráli všichni a abychom si udrželi co nejširší mládežnickou základnu.
Někteří hráči jsou tedy z juniorů vyřazeni ať z výkonnostních, nebo kázeňských důvodů. Ti mají potom možnost se prosadit v družstvu mužů SK Kadaň „B“, které hraje krajský přebor, nebo v některém z hobby týmů,
které pravidelně hrají na našem zimním stadionu.
Petr Mikeš, HC Klášterec

•
•
•
•
•
•
•
•

ilustrační foto

LCD: 15.4“ WXGA CB
Core2duo C2DT5270 1.4GHz
Grafika: X3100 shared
Paměť: 1x 2GB, HDD: 320GB
DVD supermulti, Wifi: 802.11bg
Webcam: 0.3DV CrystalEye
Bluetooth
OS: Linpus

Cena: 11. 013,- Kč s DPH

Cena: 13. 899,- Kč s DPH

22“ LCD Acer V223Wb-5ms
DYNAVIX Delta II Evropa GPS navigace

Musí to tak být?

Každý rok pořádá TJ ledního hokeje nábor malých žáčků. Zástupci klubů navštěvují školy a slibují dětem možné
i nemožné. Rodiče vědí, že dítě, které se věnuje sportu, nemá čas na zlobení a utužuje své zdraví. Dali jsme
dětem vybrat a syn se rozhodl pro hokej. Lednímu hokeji se věnoval 11 roků, chodil rád a dosud ho tento sport
baví. Situace se však změnila. Klub má dostatek hráčů a tak ti průměrní nemají šanci. Proto se ptám – musí to
tak být? Nestálo by za to připravit i pro tyto„přebytečné“ hráče náhradní činnost v odvětví sportu, který je baví?
Jistě by pak nevysedávalo tolik mladých po hospodách, nevěnovalo by se kouření a užívání drog. Je správné říct
jim „tady končíte“?
S. Boháč

LCD 15.6“ WXGA CB
PMDT3200, int. VGA
Operační paměť 1x2GB
HDD 1x320GB
DVD Supermulti
Wi-Fi 802.11bgn
Web kamera 0.3DV CrystalEye
Bluetooth
numerická klávesnice
OS: Windows Vista® Home
Premium

Acer EX5620 - 2A2G32Mi

ilustrační foto

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

Cena: 5. 313,- Kč s DPH

•
•
•
•
•
•

Technologie displeje TN + Film
Rozlišení 1680 x 1050
Kontrast 2500:1
Jas 300 cd/m2
Doba odezvy 5 ms
Záruka 3 roky

Cena: 3. 699,- 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 6.11. do 20.11. 2008 nebo do vyprodání zásob *
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