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21 nových zastupitelů.
Seznamte se.
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Volby 2010 v číslech

Afghánistán očima vojáka
Rozhovor se Štěpánem Malastem o
tom, jak se žije a fotí v Afghánistánu

Jak volili občané v jednotlivých částech města? Napoví vám
jedenáct grafů.
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Na základě celé řady dotazů
ze strany našich čtenářů, které
se týkaly zveřejnění volebního
materiálu ODS v Kláštereckých
novinách č. 19/2010, vám přinášíme následující vysvětlení.
V případě volební tiskoviny ODS
se v žádném případě nejednalo o
přílohu Kláštereckých novin - i když
to tak mohlo vzhledem ke grafické
podobnosti na první pohled vypadat - ani o plošnou inzerci uveřejněnou v Kláštereckých novinách,
ale o tzv. vloženou inzerci. Vložená
inzerce je definována jako „samostatný reklamní materiál vložený
do výtisku Kláštereckých novin“.
Výroba a tisk tohoto materiálu je
zcela v kompetenci zadavatele
vložené reklamy, nikoli redakce Kláštereckých novin. Platba za vloženou
inzerci se řídí aktuálním ceníkem
inzerce (viz http://www.klnoviny.cz/
cenik_inzerce.php). To znamená, že
jak tisk, tak vložení je hrazeno inzerentem. Možnost využít vloženou
inzerci má jakýkoli subjekt.
Protože bylo o vložené inzerci rozhodnuto až po uzávěrce, nemohla být tato skutečnost vysvětlena
v předchozím čísle Kláštereckých
novin.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Lenka Křenová
šéfredaktorka Kláštereckých novin

Komunální volby 2010 - jak jsme volili ...

Vítězem komunálních voleb se v Klášterci nad Ohří stalo volební uskupení „Za Klášterec lepší“ (14,55 %),
následované ČSSD (13,25 %) a KSČM (12,65 %). V nově zvoleném jedenadvacetičlenném zastupitelstvu usednou zástupci deseti volebních stran. Jedny z nejtěsnějších volebních výsledků v regionu ale zapříčinily, že
po přepočtu získaných hlasů na mandáty nemají komunální volby v Klášterci jednoznačného vítěze. Nabízí
se tak hned několik možných variant povolební spolupráce. Přehled všech 21 zvolených zastupitelů, přesné
výsledky voleb a srovnání výsledků v jednotlivých volebních okrscích najdete na straně 2 a 3.

Osud „likusáku“ pod pivovarem je zpečeten

toho času v majetku města, zbourat ho
a na takto vzniklém prostoru následně
vybudovat„benzínku“. Ihned po zveřejnění záměru soukromého investora se
vzedmula vlna nevole, která vyvrcholila
sepsáním dvou peticí. Rada města se
sice návrhem firmy na odkup„horního“
likusáku opakovaně zabývala, ale zelenou mu nakonec nedala. Jak prohlásil
starosta Houška na posledním jednání
zastupitelů, čerpací stanice už ve hře
není. „Proti dvěma peticím já nepůjdu,“
řekl doslova.
Zatímco s výstavbou „benzínky“ prakticky ve středu centru města a v blízkosti zámeckého parku měla řada
zastupitelů problém, plán manželů

Výše jízdného v MHD zůstane v roce
2011 na stejné výši jako v letošním
roce. Rozhodla o tom rada města.
Plné jízdné bude i nadále stát 9 Kč,
zlevněné jízdné bude za 5 Kč. Senioři nad 65 let si mohou zakoupit
celoroční průkazku za 200 korun.
Novinkou je jízdné v MHD zdarma
pro seniory starší 70 let.

Ve slunečnou neděli 5. září jsem si krátce před polednem vyjela na cyklistický výlet, na který
jsem už nedojela. Důvodem byl můj pád z kola v místech naproti výměníku tepla v ulici Komenského, následkem kterého jsem si vykloubila pravý loket a poranila vazy loketního kloubu. Pud
sebezáchovy mne vyburcoval zvednout se z vozovky, zdravou rukou odtáhnout kolo a sednout
si na bezpečnější místo - na nejbližší parkoviště. Ačkoliv jsem zahlédla v oknech paneláku v
Komenského ulici pár netečných pozorovatelů, kteří na mne nečinně koukali, přeci jen se našel
jeden pán, který ke mně přišel, oslovil mě a zařídil mi pomoc. Kromě přivolání rychlé záchranné
služby mi přinesl i sklenici vody. Nechtěl prozradit své jméno, takže nemám možnost za ním zajít
a ještě jednou mu osobně poděkovat. Děkuji mu proto touto cestou za jeho pomoc v nouzi a
bolesti. Po tomto šoku ze svého úrazu mám přání jediné - kéž by bylo mezi námi takovýchto lidí
více. V případě bezmoci a bolesti postiženého totiž pomůže každé vřelé slovo a ochota pomoci
- lidská laxnost a nečinnost rozhodně ne.
Ing. Jaroslava Staňková
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server

www.klnoviny.cz

PODĚKOVÁNÍ

Likusové domky pod pivovarem měly
dlouhou a poměrně pestrou minulost.
Původně sloužily jako ubytovací prostory pro vojáky a později jako kanceláře Městského národního výboru. V
roce 1969 zde našla prozatímní útočiště zvláštní škola, která tu nakonec kvůli
nedostatku vhodnějších prostor zakotvila na dlouhých jedenáct let. Po jejím
odchodu se oba „likusáky“ staly sídlem celé řady provozoven a prodejen.
Zatímco „vrchní“ likusák slouží dodnes,
sousední objekt vzal před několika lety
za své při požáru. Majitelem uvolněné
parcely se stala společnost REAL ESTATE a.s., která přišla nedávno s návrhem
odkoupit sousední dosud stojící objekt,

PODĚKOVÁNÍ

Drozdových vybudovat na tomto místě
novou prodejnu firmy M.B.M. DROZD,
s.r.o. zabývající se výrobou ochranných
pomůcek se setkal mezi zastupiteli s
pochopením. Poté, co Štefan Drozd
ujistil i poslední nedůvěřivé zastupitele,
že „benzínku“ opravdu stavět nehodlá,
schválilo zastupitelstvo prodej nemovitosti č.p. 246 včetně pozemku pod
budovou manželům Drozdovým za
kupní cenu 1,109 milionu korun.
V souvislosti s prodejem „likusáku“
novému majiteli slíbil starosta Houška,
že se město bude v budoucnu snažit
o řešení zdejší nevyhovující dopravní
situace včetně problematického výjezdu z ulice Pod Pivovarem.
-lara-

„Pěkný nový kabát dostala klášterecká radnice. „Ušila“ jí ho místní soukromá firma STAVBA, vedená Petrem Borovcem. Veškeré obvodové zdivo má novou fasádu, natřena byla
okna, parapetní plochy, střechy, opravy se
dočkaly i komíny. V závěrečné, nejnáročnější
fázi je oprava radniční věže, která je obehnána lešením. Práce začaly loni v říjnu, skončeny
mají být do konce května. Po uložení kabelu
nízkého napětí vybuduje firma STAVBA nový
chodník od potravinářské prodejny po soukromou vinárnu „U Floriána“. Navíc budou
provedeny restaurátorské práce na vchodových vratech a dveřích. Celková oprava radnice bude stát asi 860 tisíc korun.“ Tak informoval v roce 1991 týdeník Nástup o právě
probíhající opravě klášterecké radnice.
Uplynulo dvacet let a pseudorenesanční
dominanta náměstí Dr. E. Beneše je opět
pod lešením. Drolící se fasáda a oprýskaná věž radnice, důsledek nepříznivých
povětrnostních vlivů a intenzivní stavební
činnosti odehrávající se v těsné blízkosti
budovy, si vyžádaly rozsáhlou rekonstrukci. V roce 2008 byla provedena oprava
fasády a výměna oken v zadní části radnice
(ze dvora) za zhruba 2,6 mil. korun. Další
dva miliony korun investovalo město v
následujícím roce do výměny zbývajících
oken v přední části budovy. Pro letošní rok
je v rozpočtu města vyčleněno 1,9 milionu
korun na opravu fasády na straně směřující do ulice Chomutovská. Stavební práce
provádí firma Jaroslav Faktor a hotové by
měly být do konce listopadu 2010. Rozsáhlou opravu radnice by měla v příštím roce
završit oprava fasády radniční věže a strany
směřující na náměstí.
Na rozdíl od nedávné opravy zámku se
Klášterečáci tentokrát nedočkají žádné
radikální změny. Podle Petra Knapa z
odboru realizace investic bude při rekonstrukci fasády zachováno původní barevné
provedení.
-lara-
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Mgr. Miroslav ANDRLE
60 let
ředitel ZŠ
ODS

Josef SUCHÝ
38 let
živnostník
VĚCI VEŘEJNÉ

Ing. Stanislav STEHLÍK
49 let
místostarosta města
TOP 09

KOMUNÁLNÍ

VOLBY
Ing. Tomáš BERNÁŠEK
40 let
architekt
TOP 09

Miroslav BILÍK
58 let
místostarosta města
ČSSD

Věra BOBISUDOVÁ
56 let
ředitelka MÚSS
ČSSD

PaedDr. Miroslav ŘEBÍČEK
53 let
ředitel gymnázia
STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

Stanislav PECHOUŠ
36 let
živnostník
ČSSD

Volby do zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří

2010

Ve dnech 15. a 16. října rozhodovali občané Klášterce v komunálních volbách o novém složení 21členného zastupitelstva, které bude následující čtyři roky výrazně ovlivňovat chod našeho města. Protože od voleb uběhlo už
několik dní, nebudou pro mnohé z vás jména nově zvolených zastupitelů žádným překvapením. Co vám ale v tuto
chvíli asi známo není, a netušíme to v době uzávěrky ani my, to jsou jména radních, místostarostů a starosty města. Ta budou jasná až po ustavujícím zastupitelstvu, které musí současný starosta Jan Houška svolat nejpozději do
15 dnů od oficiálního vyhlášení volebních výsledků.
Na rozluštění této tajenky si proto budeme muset ještě nějaký ten den počkat. Nechme nyní stranou spekulace a
fámy o tom kdo a s kým a podívejme se na to, co je v současné době oficiální. Jak už to u volebních výsledků bývá,
neobejde se to bez řady čísel, ale jak praví známý šlágr, „statistika nuda je, má však cenné údaje“.
Z dvanácti kandidujících stran se jich do zastupitelstva dostalo deset, což z Klášterce dělá jasného rekordmana
regionu. Vítězem letošních voleb se stala se ziskem 14,55 % hlasů volební strana „Za Klášterec lepší“, následovaná
ČSSD (13,25 %) a KSČM (12,65 %). Na čtvrtém místě se umístila ODS (11,37 %) s těsným náskokem před pátou
Stranou Zdraví Sportu a Prosperity (11,34 %). Větší odstup od silné pětice má šestá TOP 09 s 8,05 %, sedmý Pravý
Blok (7,00 %), osmí SNK Evropští demokraté (6,04 %) a devátí NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (5,87 %). Desítku stran, které
zasednou v zastupitelstvu, uzavírají Věci veřejné se ziskem 5,63 %.
Velký počet stran a poměrně těsné výsledky ovlivnily i konečný přepočet hlasů na mandáty. Po třech zastupitelích
mají strany „ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“ (Vladimír Klíma, Mgr. Jana Dimunová, Bc. Dagmar Megová), ČSSD (Miroslav
Bilík, Stanislav Pechouš, Věra Bobisudová), KSČM (PaedDr Václav Homolka, Bc. Jaroslav Kohout, Karel Pech), ODS
(Jan Houška, Mgr. Věra Kalauzová, Mgr. Miroslav Andrle) a STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY (Ing. Kateřina Mazánková, Ing. Štěpán Kostelník, PaedDr. Miroslav Řebíček). Dva zastupitele získala TOP 09 (Ing. Stanislav
Stehlík, Ing. Tomáš Bernášek) a po jednom zastupiteli mají strany VOLTE PRAVÝ BLOK www.cibulka.net (Jaroslav
Krejsa), SNK Evropští demokraté (Ivan Dimun), NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (Josef Herout) a VĚCI VEŘEJNÉ (Josef
Suchý). Žádného zástupce nebude mít v novém zastupitelstvu ČESKÁ NEZÁVISLÁ (lídr kandidátky Jana Tropková) a SPO ZEMANOVCI (lídr kandidátky Štěpánka Albertová).
Srovnáme-li nově zvolené zastupitelstvo s tím dosavadním, dozvíme se řadu zajímavých věcí. Hlasy voličů tentokrát nestačily k opětovnému zvolení Ing. Jiřímu Markovi, Danuši Pokorné, Mgr. Aleně Škorcové, Ing. Jiřímu Vilánkovi, JUDr. Šárce Hamáčkové, Jaroslavu Minaříkovi a Horstu Kotoučovi. Protože další dva dosavadní zastupitelé
– Jiří Ouda a Tomáš Šroubek - nekandidovali, objeví se v nově zvoleném zastupitelstvu celkem devět nováčků.
Z 21 zastupitelů tvoří necelou čtvrtinu ženy, kterých je pět. Věkový průměr zastupitelstva klesl z 51,7 na 49,9 let.
Nejstaršími zastupiteli jsou Jan Houška a Josef Herout (oba 62 let), nejmladší zastupitelkou je pětatřicetiletá Mgr.
Věra Kalauzová. „Skokanem“ těchto voleb je Josef Herout, který se díky preferenčním hlasům dostal do zastupitelstva ze 7. místa na kandidátce strany NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ. I když je to jistě dobrý výsledek, nedá se srovnávat s
úspěchem Jiřího Oudy z předchozích voleb, kterých získal zastupitelský mandát navzdory své „nevolitelné“ jedenadvacáté pozici na kandidátce strany Volba pro město.
Největším „pamětníkem“ bude v zastupitelstvu PaedDr. Václav Homolka, který byl poprvé zvolen v roce 1994. Od
roku 1998 v zastupitelstvu zasedají Mgr. Miroslav Andrle, Karel Pech a PaedDr. Miroslav Řebíček.
O složení nového kláštereckého zastupitelstva rozhodlo pouhých 4 045 občanů
z celkového počtu 12 436 oprávněných voličů, což je necelých 33%. S podobně
nízkou volební účastí mají zkušenost i ostatní města v regionu. Díky vyšší volební
účasti v menších obcích nakonec dosáhla volební účast v okrese Chomutov 62,5 %.
Nejméně voličů přišlo k volebním urnám v Jirkově (26,89 %), nejvíce pak už tradičně
v Kaleku (86,80 %).

Ivan DIMUN
56 let
technik
SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

Josef HEROUT
62 let
velitel hasičů
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

Mgr. Jana DIMUNOVÁ
54 let
ředitelka ZŠ
„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

PaedDr. Václav HOMOLKA
55 let
senátor parlamentu ČR
KSČM

Na rozdíl od Klášterce, kde zvítězilo lokální uskupení „Za Klášterec lepší“, se ve zbývajících čtyřech městech v regionu dařilo velkým politickým stranám. V Kadani vyhrála už
tradičně s výrazným náskokem ODS v čele se současným starostou PaedDr. Jiřím Kulhánkem. Vládnoucí strana zaznamenala úspěch i v Jirkově, kde se mohl z vítězství pro
změnu radovat sociálnědemokratický starosta Bc. Radek Štejnar. Poněkud složitější
situace nastane zřejmě v Chomutově, kde vítězné ČSSD šlape na paty PRO CHOMUTOV v čele s bývalým poslancem za Stranu zelených MVDr. Přemyslem Rabasem.
Dosud vládnoucí ODS skončila až čtvrtá, když se před ní dostala ještě KSČM. Ve Vejprtech zvítězila s přehledem ODS dosavadní starostky Jitky Gavdunové.
-lara-

Jan HOUŠKA
62 let
starosta města
ODS

Karel PECH
58 let
strojní mechanik
KSČM

Mgr. Věra KALAUZOVÁ
35 let
zástupkyně ředitele GSOŠ
ODS

Vladimír KLÍMA
54 let
živnostník
„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

Mgr. Dagmar MEGOVÁ
47 let
ředitelka MŠ
„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

Ing. Kateřina MAZÁNKOVÁ
40 let
stavební inženýrka
STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

Bc. Jaroslav KREJSA
52 let
technolog realizace
PRAVÝ BLOK

Ing. Štěpán KOSTELNÍK
41 let
ředitel porad. centra
STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

Bc. Jaroslav KOHOUT
38 let
státní zaměstnanec
KSČM
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ZPRAVODAJSTVÍ
Přestože nejdůležitější jsou pochopitelně konečné výsledky, nebude jistě na škodu podívat se trochu podrobněji na
výsledky z jednotlivých volebních okrsků, které se od sebe mohou někdy velmi výrazně lišit. Lidé z nového sídliště hlasují
obvykle úplně jinak než obyvatelé starého města a ti zase volí odlišně od lidí žijících v lokalitě nových rodinných domů v
Miřeticích. V místních volbách často rozhoduje nejen věk či sociální statut voličů, ale také bydliště jednotlivých kandidátů.
Pro lepší představu jsme pro vás vytvořili následující grafy, které znázorňují tři nejúspěšnější volební strany v jednotlivých
volebních okrscích.
14,11 %
53,75 %
13,61 %

18,53 %

13,27 %

1. VOLEBNÍ OKRSEK:
Zahradní, Kyselka, Cihlářská, Kostelní, Ruská, Třebízského, Tyršova, Karlovarská,
nám. Dr. E. Beneše, Vítězná, Průsek, Vodní, Ohřecká louka, Palackého, Nerudova,
Havlíčkova, Sv. Čecha, Pod Hájovnou, část ul. Chomutovská.
Rašovice, Útočiště, Klášterecká Jeseň, Mikulovice, Suchý Důl, Lestkov, Hradiště.
KSČM

ODS

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

OSTAT.

12,96 %

17,12 %

ČSSD

ODS
STR. ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

3. VOLEBNÍ OKRSEK:
Sadová, Budovatelská, Olšová, část ul. Školní

56,06 %
12,79 %

14,03 %

16,89 %
53,38 %
16,10 %

Volby do zastupitelstev měst jsou za námi. Volební účast v našem městě nepřesáhla hranici 33 %, což není zrovna číslo, kterým bychom se mohli chlubit. Voliči, kteří se dostavili k
volebním urnám, cítili potřebu se zapojit do dění ve městě, ti ostatní měli zřejmě předem
„jasno“, proč tyto volby ignorovat. Do druhé skupiny lze možná zařadit i pana Fagoše,
který nám do redakce poslal těsně před volbami příspěvek, o kterém už dopředu „věděl“,
že jej neotiskneme. Položil v něm několik otázek, na které neznal odpovědi, ale jak z jeho
příspěvku vyplývá, asi mu to stačilo k tomu, aby do volební místnosti nedorazil. Nevíme,
jestli nakonec svůj názor nezměnil a volební hlas přece jen některému z kandidátů nedal.
Jeho příspěvek, který k nám dorazil až po uzávěrce předchozího čísla Kláštereckých novin,
ovšem v koši neskončil a my jsme se snažili získat odpovědi na položené otázky, které
nejen panu Fagošovi, ale vám všem nyní předkládáme.

2. VOLEBNÍ OKRSEK:
Mírová, Na Vyhlídce, U Koupaliště, Kpt. Jaroše, část ul. Školní, Chomutovská

58,67 %

15,10 %

Odpovědi na otázky
čtenářů

ČSSD

KSČM

ODS

Končí období horečné činnosti, ve kterém se vládci radnic snaží dokázat, že jenom oni to
myslí s lidmi správně. Řadový obyvatel obce by si mohl (pokud by mu to stačilo) říci, že se
aspoň něco dělá pro lidi. Jenomže není vše takové, jak to na první pohled vypadá. Když
se podíváte kolem sebe, je spousta akcí, nad kterými zůstává rozum stát a lidé se ptají:
kdo tohle vymyslel, kdo tohle platí a za kolik atd. otázek je možno vyslovit určitě víc.
například úprava silnice u zdravotního střediska a lékárny. Silnice je rozšířená,
1. Tak
což je jistě dobře, ale trochu mi vadí šíře chodníku, kam se zcela jistě nevejdou dva
kočárky vedle sebe. Také je dobře, že se pamatovalo i na parkování tělesně postižených,
ale proč, proboha, dole, kde je to navíc k lékaři do kopce a stejně tak k nájezdu pro
invalidní vozíky? Chodník, který vede kolem nástavby lékárny, je dvojitý, rozdělený na
výšku stupínkem, který v tomhle případě není k ničemu a navíc je ukončen nějakým
nesmyslným betonovým blokem a poštovní schránkou.
chodí nakupovat do Centrumu, jistě si všiml činnosti jedné zahradnické fir2. Kdo
my, která tam předělávala záhonek před prodejními kiosky. Je to asi dobrá věc,

OSTAT.

4. VOLEBNÍ OKRSEK:
Královéhradecká, Pod Stadionem, Pod Skalkou, Pod Pivovarem, U Potoka,
Stadion, část. ul. Chomutovská

ale proč se na to musela brát firma z Teplic, když v Klášterci jsou 2 nebo 3 zahradnické
firmy? Nebylo to poněkud drahé?
jdete do Penny a zahnete po chodníku do Ciboušovské, najednou chodník
3. Když
končí a hned za rohem začíná znovu. Je to minimálně nelogické. Na druhé straně
Ciboušovské ulice jsou chodníky jednak úzké, ale také tak široké, že je lidé využívají bez
ohledu na předpisy jako parkoviště, nebo opravny aut.

13,63 %

12,64 %
59,81 %
11,42 %

16,13 %

11,57 %
59,84 %
15,37 %

13,22 %

ČSSD

KSČM

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

od světelné křižovatky je také podivný. Když ho začali budovat, byl jsem
4. Chodník
přesvědčen, že se bude předělávat můstek přes potok, který je zúžením silnice a

OSTAT.

5. VOLEBNÍ OKRSEK:
Osvobozená, Souběžná, Ciboušovská, Nádražní, J. A. Komenského, Ciboušov,
část ul. Petlerská, Chomutovská, Pražská, 17. listopadu

ČSSD

KSČM

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

OSTAT.

6. VOLEBNÍ OKRSEK:
Václava Řezáče, Za Korkem, část ul. Pražská, Husova, B. Němcové, Švermova,
P. Bezruče, Přívozní, Rokycanova, Nad Tunýlkem, Urxova, Žižkova, Sluneční,
Rašovická, Severní, Jižní, Říční, Svahová, U Porcelánky, U Nádraží, Mariánské údolí
TOP 09

KSČM

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

OSTAT.

tím i překážkou plynulému provozu tak blízko u silnice č.13. Předpokládal jsem, že bude
vybudována nějaká lávka pro pěší kousek dál od nynějšího chodníku, ale nestalo se tak,
jenom se lidi přinutili kličkovat po chodnících.
to tak dlouho, co se slavnostně „otevírala“ nádražní budova, kde se sešla
5. Není
generalita města, kraje i ČD. Šampaňské teklo proudem a do toho přijel vlak
z Chomutova. Paní hejtmanka Vaňhová se dívala na vystupujícím lidi, ale když vidělajak
pracně musejí seskakovat ze schůdků, tak se raději otočila na druhou stranu. Kdysi jsem
se ptal, proč se nepředělá nástupiště, aby bylo trochu důstojnější pro obyvatele a dověděl jsem se, že jo to technicky nemožné. Zřejmě kvůli položení kolejí, ale každý problém
má své řešení. Kdyby se vždy dvě a dvě koleje přitáhly k sobě, tak by se jistě našlo dost
místa na solidní nástupiště. Takhle nějak se to dělalo v Teplicích.
Doufám, že až se na radnici dostanou i takoví, kteří se o to pomocí politické turistiky
pokouší dostat i třeba čtvrtou změnou členství ve stranách, bude vše jiné. Ti, kteří je
budou volittomu jistě uvěří. Já to už nejsem a nebudu. A to jsem vždy zastával názor, že
by všichni měli jít k volbám.
J. Fagoš
ODPOVĚDI NA OTÁZKY PANA FAGOŠE:

16,74 %

7. VOLEBNÍ OKRSEK:
Dukelská, Pionýrů, Lidická, část 17. listopadu

1. Vyjádření projektanta a zástupce technického dozoru investora k úpravě

silnice a chodníku v ulici Sadová:
Chodník zůstal v původní šíři, rovněž obrubník silnice je v místě původního obrubníku. Umístění obrubníku mezi trávníkem a chodníkem je na hranici pozemku. Rozšíření
chodníku nebylo původně požadováno a bohužel dodatečné rozšíření při stavbě a
překládce chodníku nebylo možné z časových důvodů. V tomto případě by bylo nutné
změnit územní rozhodnutí i stavební povolení (umístění stavby na jiných pozemcích,
než bylo uvedeno v povoleních). Umístění parkovacího stání pro zdravotně postižené
občany je dáno podélným sklonem komunikace a blízkostí přechodu pro chodce. Jiné
řešení nebylo v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 369/2001 Ministerstva pro místní
rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, možné. Zvýšený
chodník u lékárny není v majetku města, ale soukromého vlastníka, proto na něm město nemůže provádět úpravy.

52,61 %
16,19 %

14,46 %

13,10 %

ČSSD

KSČM

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

OSTAT.

8. VOLEBNÍ OKRSEK:
Lesní, Větrná, V Zátiší, část 17. listopadu

57,84 %
13,64 %

15,42 %

17,10 %

ODS

KSČM

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

OSTAT.

zeleně na veřejném prostranství:
2. Úprava
Úprava prostranství před obchodním domem Centrum byla zadána místní firmě,
která si mohla teplickou firmu najmout jako subdodavatele.

9. VOLEBNÍ OKRSEK:
Polní, Luční, Ječná, Krátká, Žitná

v Ciboušovské ulici:
3. Chodník
Autor má pravděpodobně na mysli konec komunikace Komenského a napojení

57,17 %
12,40 %

13,33 %

20,56 %

chodníku na ul. Ciboušovskou. Chybějící chodník se řeší v projektu úpravy křižovatky a
směrem k 1/13 i komunikace, parkování a chodník v ul. Ciboušovské. V současné době
je zpracování projektu ve fázi projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí.

ČSSD

VOLTE PRAVÝ BLOK

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

OSTAT.

majetkoprávní vztahy. V majetku města není ani ulice Souběžná. „Kličkování“ navazuje
na nový přechod pro chodce. Chodník v Souběžné ulici umožňuje i bezpečnější přechod chodců zejména pro mateřskou a základní školu.

10. VOLEBNÍ OKRSEK:
Lipová, Okružní, Topolová, Příčná

50,86 %
14,37 %

14,21 %

9,60 %
56,21 %

přes potok u světelné křižovatky:
4. Můstek
O mostku nebo lávce se do budoucna uvažuje, ale nejdříve musí být vyřešeny

5. Nádraží:
Budova nádraží a nástupiště jsou majetkem skupiny ČD, tedy nikoli obce nebo
ČSSD

ODS

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

OSTAT.

11. VOLEBNÍ OKRSEK:
Družstevní, Dlouhá

kraje. Při slavnostním otevření zrekonstruované budovy nádraží zástupci Ústeckého
kraje a města Klášterce nad Ohří opět upozorňovali na nevyhovující stav nástupišť.
O opravách těchto budov a ostatních zařízení však rozhoduje výhradně jejich majitel
nikoli územně samosprávný celek.
Zpracovali: Mgr. Lenka Antolová, tajemnice
Petr Knap, vedoucí odboru rozvoje města, realizace investic a správy majetku

11,42 %

22,70 %

ČSSD

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

STR. ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

Děkuji všem občanům, kteří se zúčastnili komunálních voleb a svým hlasem
rozhodli o dalším směřování města. Obzvláště bych chtěl poděkovat těm,
kteří dali důvěru kandidátům SNK ED. Nezklameme Vás!
Za SNK Evropští demokraté - Ivan Dimun
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Ve dnech 7. až 8. října 2010 proběhlo v Klášterci nad Ohří členské fórum
Asociace turistických informačních
center České republiky. Tato organizace
sdružuje 180 turistických informačních
center v ČR a má své zastoupení v Kolegiu cestovního ruchu ČR, což je poradní orgán ministra pro místní rozvoj
v oblasti cestovního ruchu. Na programu kláštereckého jednání byla zpráva o
činnosti organizace, návrh rozpočtu pro
rok 2011, předání certifikátů novým členům, volba celostátní Rady organizace,
projednání návrhu nové klasifikace TIC
a také vystoupení hostů. S příspěvkem
věnovaným nové prezentační strategii cestovního ruchu v Ústeckém kraji
vystoupil Ing. Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu.
Nejvýznamnější konferenci věnovanou
cestovnímu ruchu v Ústeckém kraji
„STOP and STAY“, která se bude konat

Lucie Brejšková
Tereza Barteková

chovém vláčku byla opravdu strašidelná.
Vedla tmou a chladem k nejhlubší jámě
březohorského revíru 1600 m. Ale i přesto
jsme strach překonali a byli odměněni jízdou navíc. Venku nás ještě čekala prohlídka strojovny Anenského dolu - velkého
parního stroje.
Aby naše výprava byla opravdu dokonalá, nasedli jsme do autobusu a cestou
domů si dopřáli ještě jednu, pro děti velmi důležitou pražskou zastávku. S plnými
bříšky a příjemně unaveni jsme nabrali
směr k domovu. Vždyť i naši sourozenci
chtěli ochutnat pár dobrot, které jsme jim
vezli.
Co ještě dodat? Jen to, že s Volňáskem se
určitě nudit nebudete. Připravuje pro vás
spoustu víkendových zajímavostí, mimoškolních aktivit i soutěží. Přijďte se k nám
podívat, vezměte rodiče, kamarády, paní
učitelku i spolužáky.
Těšíme se na vás všechny!
Za DDM H. Mašková

Prodáváme kvalitní elektrotechnický materiál od významných českých a zahraničních výrobců.











Kabely, vodiče, prodlužovací šňůry
Jističe, chrániče, přepěťové ochrany
Rozvaděče, instalační krabice
Úložný materiál
Svítidla a světelné zdroje
Vypínače a zásuvky
Prvky průmyslové automatizace
Součásti pro hromosvody
Drobný instalační materiál

Kontakt:
Elektronovy - Trade s.r.o.
Nádražní 151
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 775 351 764
E-mail: info@elektro-novy.cz

www.elektro-novy.cz

již potřetí v Litoměřicích (24. 3. – 25. 3.
2011), představil pan Kamil Soukup
z Centra cestovního ruchu Litoměřice. Setkání turistických informačních
center v Klášterci nad Ohří se účastnilo
83 pracovníků ze 48 infostředisek celé
České republiky. Zastoupena byla informační centra ze všech krajů, což bylo
dáno také tím, že po jednání členského
fóra proběhlo také slavnostní vyhodnocení celostátní soutěže o nejlepší
TIC v ČR. Tato soutěž byla pořádána ve
spolupráci ATIC ČR a Deníků Bohemia.
Kromě prestižního ocenění získalo každé úspěšné TIC také láhev nefalšované
klášterecké minerální vody. Následoval
společenský večer vyplněný vystoupením stepaře Pavla Hrubce, hudební produkcí Tomáše Bartáka a malou módní
přehlídkou.
Druhý den byla pro účastníky připravena prohlídka historické části města,
lázeňského areálu a exkurse po regionu
Krušných hor a Poohří. Účastníci akce
ocenili nabídku kláštereckého zámku,
upravenost historického centra, pohodu lázeňského areálu, ale také registrovali rozdílnou kvalitu poskytovaných
služeb a poměrně slabou obchodní síť.
Domů však odjížděli s vědomím, že Klášterec nad Ohří je město, které stojí za to
navštívit. Pevně věřím, že toto setkání
napomůže v rozšíření informovanosti o
našem městě mezi klienty turistických
informačních center v celé ČR.
M. Foltýn, OKM a CR

KULTURNÍ PROGRAM
NALEZNETE NA:
www.zamek-klasterec.cz
www.kinoklasterec.net
www.kdklasterec.cz
www.goklasterec.cz

Kryštof Šroubek

Noví občánci města

Valentýna Spáčilová

Za odměnu do Pohádkové země

Půlroční snažení dětí bylo odměněno.
V sobotu 18. září se výherci výtvarné soutěže rozjeli s domem dětí Volňásek do
Pohádkové země výtvarnice a spisovatelky paní Vítězslavy Klimtové do podbrdské
vesničky Pičín.
Osobně naši výpravu přivítala, ochotně si se všemi popovídala a nakonec
dětem podepsala nespočet obrázkových
pohlednic. Její nevelká zahrada s domkem poskytla malým i velkým návštěvníkům krásnou podívanou. Malí skřítkové
na nás vykukovali z různých koutů podzimní zahrady, sklepa i celého pohádkového domu. Mnoho z nás zaměstnalo
hledání skřítka Stromovouse. Byl schovaný tak dokonale, že jej našlo jen pár šikovných dětí. O to větší radost byla z odměny
v podobě obrázkové pohlednice s podpisem paní výtvarnice.
Náš sobotní výlet pokračoval směrem
k Příbrami, za prohlídkou hornického
muzea. Jízda Prokopskou štolou v ple-

foto: www.profifotoart.cz

Zástupci turistických center se sešli v Klášterci

Alex Čermák
Tereza Löfflerová

Martin Dvorožňák

Eleanor Jandlová

Přišlo na adresu redakce ...
Je obyčejný podzimní den a u hřbitova v Klášterci nad Ohří zastaví neznámé auto a z něho
lidská bestie vyhazuje 5 bezbranných koťátek. Dvě se hned ztratila (nebo si je někdo vzal),
ale tři zůstala závislá na hodných lidech. Díky těmto všímavým a hodným obyvatelům starého města i návštěvníkům hřbitova se podařilo všem třem koťátkům najít nový domov.
Děkuji Polákovým, paní J. Webrové a mojí kamarádce Lídě K. Nebuďte lhostejní k němé
tváři. Nedokáže se bránit.
Monika Košťálová

Ve dnech 6., 13., 20. a 27. listopadu zajistí firma Klášterecké služby, s.r.o. svoz
nebezpečného odpadu v Klášterci nad Ohří a v okolních obcích.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly od domácí chemie, zbytky
domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy, fritovací oleje, rtuťové teploměry, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky, televizory, monitory, domácí
elektronika, počítače, lednice, mrazáky, staré léky, fotochemikálie.
SLUŽBA JE PRO OBČANY BEZPLATNÁ!
Další informace včetně harmonogramu svozu se dozvíte na internetových stránkách města www.klasterec.cz nebo na tel. č. odboru MHD a ŽP – 474 359 613.

Byli pasováni na rytíře Řádu čtenářského
Netradiční způsob, jak přilákat ke
čtení nejmladší generaci, zvolila klášterecká knihovna. V rámci celostátní akce Týden knihoven připravilo
dětské oddělení pro 150 druháčků z
kláštereckých základních škol pasováni na rytíře Řádu čtenářského.
Slavnostně pojatý vstup na práh
čtenářství měl všechny potřebné
náležitosti. Dvorní dámy - v civilu pracovnice dětského oddělení Libuše
Doležalová a Hana Böhmová - nejprve poučily přítomné školáčky o tom,
jak se správný rytíř Řádu čtenářského
ke knížkám chová, a ti poté museli
splněním řady úkolů prokázat své
čtenářské dovednosti. Po složení čtenářského slibu následovalo samotné
pasování, kterého se nemohl ujmout
nikdo jiný než sám panovník, jinak
též ředitel klášterecké knihovny Martin Biša. Každý nový rytíř obdržel od
svého panovníka rytířský glejt a také
bezplatnou roční přihlášku do království knihovny.

„Doufám, že se pasování dětem líbilo a
věřím, že rodiče tuto možnost opravdu
využijí a svého druháčka do knihovny
zdarma přihlásí. Vím, že v dnešní době
mají knížky velkou konkurenci v podobě televize a počítačů, ale čtení má při
rozvoji dětské osobnosti své nezastupitelné místo,“ připomíná ředitel klášterecké knihovny Martin Biša.
„Roční vstupné pro děti do knihovny je

50 korun. Myslím si, že to v dnešní době
není moc, ale někteří rodiče nechtějí
dát dětem ani tuto částku. Věřím, že
nabídka na roční vstupné zdarma tak
dá šanci i těmto dětem, aby si alespoň
vyzkoušely, jaké to je chodit do knihovny. Možná, že se jim tu zalíbí a nakonec
přesvědčí i své rodiče, aby jim v dalším
roce vstupné zaplatili,“ dodává ředitel
Biša.
-lara-
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Afghánistán objektivem fotoaparátu
V pátek 8. října se v předsálí kina Svět
uskutečnila vernisáž výstavy Štěpána
Malasta „Afghánistán očima českého
vojáka.“ Slavnostní zahájení výstavy se
těšilo velkému zájmu veřejnosti. Desítky
lidí si přišly prohlédnout fotografie zachycující přírodní krásy i obyvatele nám tak
vzdálené země i běžný život na vojenské
základně.
O tom, jak se žilo a fotilo českému vojákovi v zatím stále ještě velmi nebezpečném
Afghánistánu, jsme si povídali s autorem
výstavy Štěpánem Malastem.
Kdy se zrodil nápad uspořádat z fotografií pořízených v Afghánistánu
samostatnou výstavu?
Pro veřejné vystavení svých fotografií
jsem se rozhodl již během mise v Afghánistánu - když jsem viděl tamější přírodu,
lidi a prostředí vůbec, řekl jsem si: „tohle
by lidi mohlo zajímat“. Udělat výstavu
fotografií jsem si přál od doby, kdy jsem
začal fotit vážněji - čekal jsem na téma
a větší množství dobrých, resp. divácky
atraktivních fotek. Obojí se mi během
toho půlroku v misi podařilo zpracovat tedy upřímně doufám.
Předpokládám, že fotografií vzniklo
během vaší mise mnohem víc, než
kolik jich je k vidění zde na výstavě.
Podle čeho jste vystavené fotografie
vybíral a proč jste si jako výstavní místo zvolil právě kino Svět?
Klíč pro výběr fotografií na výstavu bylo
těžké najít. Být půl roku v cizím prostředí,
zvláště v místech, kam se většina z blízkých nikdy nepodívá, přináší obrovské
spektrum témat a možností, jak dané
téma zpracovat. Nakonec jsem volil průřez celou mou tvorbou, na výstavě jsou
tak vedle sebe dokument, portrét, krajina,
sociální dokument, architektura, technika,
zátiší... Dále je něco „v barvě“ a něco v černobílém provedení. Z toho příliš šťastný
nejsem, každé téma a způsob zpracování
by zasloužilo vlastní výstavu nebo výstavu rozdělit na dílčí soubory fotografií. To
je ovšem v Klášterci nerealizovatelné. V
tomto ohledu jsem neskromný, taková
výstava by obsahovala přes 300 fotografií a na takový rozsah se pochopitelně
prostory těžko hledají. Naštěstí jsem na
radu Adély Václavíkové z odboru kultury
oslovil Evu Vohánkovou, pro kterou nebylo nic problémem a našli jsme perfektní
výstavní prostory v Kině Svět, kde jsem
vystavil téměř 90 snímků.
S návštěvností na vernisáži jste určitě
spokojený. Mám zato, že nešlo jen o vaši
rodinu, přátele a známé z Klášterce.
Na výstavu přijali pozvání i moji kolegové,
včetně těch, kteří byli se mnou na misi.

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 27. října
Galerie Kryt
ING. TOMÁŠ BERNÁŠEK:
GRAFICKÉ LISTY

foto: Š. Malast
Mezi nimi i velitel našeho kontingentu,
dnes zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení, pan plukovník Ing. Petr Procházka - toho si velmi cením.
Tím se dostáváme k vašemu pobytu
v Afghánistánu. Jak dlouho jste tam
působil a co bylo náplní vaší práce?
V Afghánistánu, konkrétně v jihovýchodní provincii Lógar, jsem byl od února do
září 2009. Byl jsem příslušníkem oddělení
logistiky a náplní mojí práce bylo především materiálně zabezpečit kontingent,
konkrétně zbraněmi a municí.
Výstavu jste nazval „Afghánistán očima českého vojáka“. Jaký tedy je z
vašeho pohledu Afghánistán?
Afghánistán jako země je velmi krásné
místo, měl jsem možnost účastnit se dvou
rekognoskačních (průzkumných, pozn. red.)
letů a vidět tak nádhery tamější různorodé
přírody. Naše základna byla ve výšce 2000
m n.m. a letěli jsme nad vrcholky nejvyšších
hor, které byly zhruba 4000 m n.m., takže
jsme z prašných suchých míst, kde je ve
stínu 40 °C, přeletěli do hor, kde ležel sníh
a teplota okolního vzduchu byla hluboko
pod bodem mrazu. Fotografie z těchto letů
jsou součástí expozice. Vidět tamější život
je na druhou stranu velmi bolestivé, země
je viditelně zbídačena letitými válečnými
konflikty, většina obyvatel nepamatuje
mírový stav a blahobyt. V ulicích hlavního
města je špína, bída a občas „památníky“ např. v podobě zničených staveb po
atentátnících a akcích radikálů vůbec. Ten
pohled člověk nezapomene. Na druhou
stranu musím říct, že jsem naštěstí neviděl
utrpení a bolest, takové vzpomínky bych si
odnikud a nikdy odvézt nechtěl.

Jak se k vašemu fotografování stavěli kolegové a jak samotní Afghánci?
Mohl jste fotit vše, co jste chtěl, nebo
byla nějaká „tabu“?
Během mise si moji kolegové rychle
zvykli na mou přítomnost s foťákem na
krku. Časem přestali vnímat, že je fotím,
a vznikly tak pro mě nejhodnotnější
snímky. Nerad scény aranžuji, reportážní
fotka je o tom zachytit neopakovatelný
okamžik. Naopak fotit místní obyvatele
byl trochu problém, foťák vídali zřídka,
a to jen u koaličních vojáků, případně
novinářů. Pokaždé se začali různě rovnat,
usmívat, upravovat si oděv, rovnat řemen
samopalu apod. Často tak vznikly velmi
komické snímky, které neměly s reportážními nic společného. Ideální bylo fotit je
při práci a nebo z dálky - takové snímky
jsou na výstavě. Všeobecně je zakázáno
fotit hřbitovy a ženy s nezahaleným obličejem, to víceméně navazuje na tamější
tradice, kdy žena může vyjít mezi lidi jen
zahalená. Ve skutečnosti jim ale nevadilo
focení čehokoli a kohokoli, všichni jsou
rádi foceni a papírové fotografie milují, je
to pro ně vzácnost vidět se na fotografii.
V Afghánistánu jste strávil několik
měsíců, co pro vás na tom bylo nejtěžší?
Tak nejtěžší byla nepřítomnost mých
nejbližších a kamarádů. Půl roku je velmi
dlouhá doba na odloučení od lidí, které
milujeme. Opouštěl jsem tříletou dceru
a těhotnou manželku, která během mé
mise přivedla na svět zdravou holčičku a
já jsem pro to na ni velmi pyšný. Naštěstí
jsme měli možnosti telefonovat domů a
denně tak své blízké alespoň slyšet..
-lara-

8. jubilejní Ó, slavné Klášterecké divadelní žně
Tak tu máme další jubilejní – osmý pěkně kulatý - ročník Kláštereckých divadelních žní. A jelikož slavíme 40 let od
znovuzaložení amatérského souboru
ve městě, jsou proto letošní žně Ó, slavné. Pro vás - pro všechny naše příznivce
a přátele, jsme připravili 30. října zahajovací óslavný večer, při kterém vás provedeme 40 lety divadla, důležitými chvílemi a zajímavými okamžiky. Při tomto
večeru se setkáte nejen s námi, ale i
s pamětníky a významnými osobnostmi, které se zasloužily o chod a podobu současného amatérského divadla
v Klášterci. Večerem vás provede hrabě
Thun s tajemníkem úřadu Schindlerem
a nějaký Jan Milota. K vlastnoručně
vyrobenému rautu bude hrát kapela

Nakafe band. A kdo by se třeba chtěl také
pochlubit nějakou domácí specialitkou,
která se dá sníst, tomu určitě bránit nebudeme...
Z. Nyklíčková

úterý 2. listopadu od 19 hodin
Tichý jelen Roztoky
William Shakespeare, Jiří Jelínek:
RICHARD 3*

sobota 30. října od 19 hodin
SDRUŽENÍ KLAS
Oslavy čtyřiceti let znovuobnovení divadla v Klášterci nad Ohří.
Vstupné: zdarma

středa 3. listopadu od 19 hodin
Rádobydivadlo Klapý
Josef Tejkl: ELEGIE TYROLSKÁ*

neděle 31. října od 19 hodin
Petr Michálek, Zlín
ZDÁ SE MNĚ, MILÁČKU
pondělí 1. listopadu od 19 hodin
Cirkus Mlejn Praha
POSTAV NA ČAJ*

ZVOLTE
ZVOLTE BEZPEČÍ
BEZPEČÍ
VAŠÍ
VAŠÍ RODINY
RODINY
A
A VAŠEHO
VAŠEHO
MAJETKU
MAJETKU

deži do do 12 let nevhodné
Vstupné: 50,- Kč

do 31. října
Městská knihovna - minigalerie
ALENA RADOVNICKÁ: DECOUPAGE

24. října od 15 hodin
Kulturní dům
HONZA A ČERT
Hraje: Divadlo Pohádka Praha.
Vstupné: 50,- Kč

do 30. listopadu
Kino Svět
AFGHÁNISTÁN
OČIMA ČESKÉHO VOJÁKA
Štěpán Malast - výstava fotografií pořízených během vojenské zahraniční mise
na území Afghánistánu. Výstavu můžete
zhlédnout do konce listopadu hodinu
před a během promítání kina.

25. října od 19 hodin
Kulturní dům
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Hrají: Radek Holub a Mirek Vladyka.
Úspěšná komedie Divadla Rokoko se
hraje od prosince 2002 vždy pro vyprodaný sál.
Vstupné: 1. - 5. řada 230,- Kč / od 6. řady
190,- Kč / D 150,- Kč / KMD 130,- Kč

do 31. března
Zámek - Galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
Výstava „angličáků“ ze sbírky pana
Novotného z Kadaně.

26. a 27. října v 16 a 18 hodin
Kino Svět
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Belgie 2010, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč

22. října od 19 hodin
Kulturní dům
PRODLOUŽENÁ
KURZU TANCE PRO MLÁDEŽ
K tanci hraje MIDI MUSIC
Vstupné: 90,- Kč
22. října v 19 hodin
Kino Svět
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
ČR 2010, 96 minut. Mládeži do do 12 let
nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
23. října v 19 hodin
Kino Svět
THE DOORS - WHEN YOU´RE STRANGE
USA 2009, 86 minut, české titulky. Mlá-

29. října v 17.30 a 20.00 hodin
Kino Svět
KAJÍNEK
ČR 2010, 118 minut. Mládeži do 15 let
nepřístupné
Vstupné: 80,- Kč
od 29. října
Galerie Kryt
LUCIE SUCHÁ: NAIVNÍ OBRÁZKY
30. října v 19.00 hodin
Kino Svět
POČÁTEK
USA / Velká Británie, 2010, 142 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Posezení v hotelu u knihy

foto: V. Růta

Příjemné posezení v hotelu Bohemia Excellent proběhlo dne 14. října za přítomnosti
starosty Jana Houšky. Jednalo se o představení knihy „Převážně stále o tom samém“
manželů Bednářových, kteří se náhodně
setkali a které spojuje Parkinsonova choroba. Sešlo se nevídané množství lidí z
různých koutů republiky, někteří zavítali
dokonce až z Mnichova. Vládla překrásná
atmosféra, o hudební doprovod se postarali Roman Kraus a Jaromír Mácha, úvodní
slovo přednesl starosta města Jan Houška,
básně z knihy přečetla Romana Parmová,
občerstvení připravili manželé Křížovi. Tuto
krásnou akci finančně podpořilo město
Klášterec nad Ohří.
R. Parmová

Pozvánka do divadla

čtvrtek 4. listopadu od 19 hodin
DDS Hladká vrtule
Kateřina Rezková:
BOŽKA ANEB JAK TO MOŽNÁ NEBYLO*
Divadlo Dagmar
Vladimír Fekar: SESTRA*
pátek 5. listopadu od 19 hodin
DS Rachtámiblatník Praha
Eric-Emmanuel Schmitt:
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
sobota 6. listopadu od 19 hodin
DS Ty-já-tr/Hrobeso Praha
Friedrich Dürrenmantt: FRANK PÁTÝ*

* účast na jubilejním 80. ročníku celostátní přehlídky amatérského divadla
Jiráskův Hronov.
Vstupné na všechna představení: 40 Kč
(pokud není uvedeno jinak)

25. října od 19 hodin bude mít klášterecké publikum jedinečnou příležitost uvidět světoznámou divadelní hru Marie Jones„Plný kapsy šutrů“, která získala mnoho prestižních
cen a s úspěchem se hraje po celém světě. Svou světovou premiéru měla 3. června 1999
v Belfastu a hned v témže roce získala cenu za „Nejlepší produkci“ a za „Nejlepšího herce“ a v roce 2001 za„Nejlepší komedii“. V roce 2002 získala Cenu kritiků města New York.
Česká premiéra proběhla 12. prosince 2002 v Divadle Rokoko, kde se hraje dodnes vždy
pro vyprodaný sál. V českém provedení se diváci mohou těšit na Miroslava Vladyku a
Radka Holuba, kteří jsou zárukou profesionality a skvělé zábavy. Za zmínku stojí určitě i
to, že každý z herců v této hře ztvárňuje hned šest rolí. Komedie určitě uspokojí všechny
věkové kategorie diváků, které tímto srdečně zvu do kulturního domu na ojedinělý kulturní zážitek.
Antonín Trejbal, ředitel KD
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

„Jednička“ má bronzové atlety
Žáci klášterecké Základní školy v Krátké
ulici se na začátku října zúčastnili krajského finále v atletickém čtyřboji. Závodníci
jednotlivých škol změřili své síly ve skoku
dalekém a vysokém, v hodu kriketovým
míčkem, běhu na 800 a 60 metrů. Závody
se konaly v Bílině a družstvo ve složení Jan
Kolář, Adam Lerch, Vladislav Škrabal, Filip
Šimek a Tomáš Horký vybojovalo bronzovou medaili.
„Za naši školu se atletického čtyřboje zúčastnili kluci ze sedmých tříd,“ upřesnil učitel
tělocviku Josef Patík. Všestrannost účastníků čtyřboje potvrdil Jan Kolář, jehož nejoblíbenější disciplínou je skok do výšky,

ale největšího úspěchu dosáhl v běhu na
800 metrů. „Skončil jsem na třetím místě,“
dodal Kolář.
Adam Lerch naopak uspěl v disciplíně,
která ho baví. „Nejvíc mě ze čtyřboje bavil
skok vysoký,“ potvrdil klášterecký závodník. „Udělal jsem si v něm také osobní
rekord, když jsem skočil 125 centimetrů. Sto
třicet se mi bohužel už nepovedlo.“
„Třetí místo z celkového počtu osmi škol
bylo pro mě velkým překvapením a jsem
s ním velmi spokojený, protože v sedmých
třídách, což jsou mladší žáci, jsme už pět
let takového úspěchu nedosáhli,“ dodal na
závěr učitel Patík.

PŘIJMEME
BARMANY nebo BARMANKY
DO BARU „PALÍRNA“
v Budovatelské ulici

NONSTOP PROVOZ !
info na tel.: 777 788 007

Basketbalisté zahájili letošní
sezonu v oblastním přeboru
Již osm let působí v Klášterci nad Ohří
oddíl košíkové. Jedenáct hráčů z Klášterce, Kadaně a Chomutova se schází na
tréninky pod vedením Jiřího Matouška
v tělocvičně kláštereckého gymnázia.
„Měli jsme dva oddíly, muže a dorostence,“
upřesnil trenér Jiří Matoušek. „V současné
době už máme jen dorostence kategorie
U18, to jsou hráči do osmnácti let, ačkoli
tam spousta kluků ještě nepatří.“
Klášterečtí basketbalisté hrají oblastní

přebor. Vzhledem k malému počtu oddílů
to znamená, že spolu hrají týmy z Libereckého a Ústeckého kraje.
„Znamená to velké cestování, což nás
finančně dost ubíjí. Jsme proto vděčni za
každého, i malého sponzora, který by měl
zájem podpořit basketbal ve městě.“
Letošní sezonu zahájilo klášterecké
družstvo zápasem s Baníkem Most.
Bohužel nevyhrálo, protože se v závěru
utkání vyfaulovali klíčoví hráči.
„Jasně vyhraný zápas, ve kterém jsme vedli
o deset bodů, jsme tak v závěru prohráli,“
postěžoval si trenér Matoušek. „Ale nic se
neděje, pokračujeme dál, čekají nás další
zápasy s Novým Borem a Teplicemi. Nový
Bor je vyrovnaný mančaft, známe ho už
z loňské sezony, Teplice jsou asi na naší
úrovni, takže věřím, že je porazíme.“
V loňské sezoně se basketbalisté pohybovali uprostřed tabulky oblastního přeboru. „Dá se říct, že tam byly dva bezkonkurenční mančafty vpředu a dva za námi,
my byli uprostřed,“ vzpomínal na loňské
působení basketbalistů trenér. „Sezona
to byla poměrně vydařená. Kluci se zlepšují,
což mi dělá radost. Pro letošek se jen podle
prvního zápasu bojím dělat nějaké odhady.
Myslím ale, že bychom se měli opět pohybovat někde uprostřed.“

Srdečně Vás zveme do Lázní Evženie,
kde byla nově otevřena

PEDIKÚRA

Na Vaši návštěvu se těší
Ivana Vlašicová, kontakt: 734 454 616

Fotbalisté vozí body jen
z venkovních utkání
FK Klášterec nad Ohří – 1. FC Spořice
0 : 1 (0 : 1)
Výhru v Oldřichově chtěli klášterečtí fotbalisté potvrdit také na domácím hřišti
v utkání se Spořicemi. Jenže přání ještě
neznamená výhru. Přitom domácí měli
spoustu šancí, které jen prostě nedokázali proměnit. V té první slibné se ocitl
Josef Papoušek. Bohužel jeho hlavička
skončila vedle branky. Další Papouškova hlavička sice spořického brankáře
pořádně vyděsila, ale míč v síti neskončil.
Což se naštěstí nezadařilo ani při velké
šanci hostů ve 29. minutě. Technický
Scheithauerův pokus skončil jen těsně
vedle Gabrhelovy branky.
Jenže to neplatilo o deset minut později,
když zkolabovala domácí obrana a nechala spořické hráče, aby si před Gabrhelem
dělali, co se jim zachce. A jim se zachtělo
dát gól. Zařídil ho Bohátka a Klášterec prohrával. Snaha nechyběla domácím ani ve
druhém poločase, ale stejně jako v jiných
utkáních chyběla koncovka. Podobně
jako v případě Štádlikovy hlavičky. A když
se v následné akci neprosadil ani Michal
Škultéty, vypadalo to s domácími špatně.
Bohužel se neujala ani šance, ve které se
ocitl Josef Papoušek v 81. minutě. Za dvě
žluté karty se pak předčasně do sprch
odporoučel spořický Eiselt, ale ani to
domácím nepomohlo. Klášterec prohrál
se Spořicemi těsně 0:1.

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
SK Havran Kryry – FK Klášterec
1 : 1 (0 : 0)
Smůla se lepila na paty kláštereckým fotbalistům také v dalším utkání 1. A třídy
krajského přeboru. V domácích utkáních
se jim nedaří vůbec a bodové zisky z venku by se daly spočítat na prstech jedné
ruky. Bylo tomu tak i v posledním utkání,
ve kterém Klášterec remizoval s celkem
Kryr 1:1. Na naše fotbalisty tak v tabulce
zůstává po devíti kolech pouze dvanáctá
příčka, když se jim podařilo získat pouhých devět bodů.

náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

ŘÁDKOVÁ
Koupím zemědělskou půdu od 1ha
výše v okolí Klášterce n. O. Nabízím
80-130 tis. Kč/ha podle místa a druhu.
Tel.: 605 502 622
Prodám dveře vchodové plastové
a okna. Dále zahradní chatku 4x3m.
Vše nové z neuskutečněné stavby.
Sleva z PC. Přivezu.
Tel.: 777 106 709
Pronajmu garsonku s balkonem, nájemné 5 tis. Kč + elektřina, kauce 5 tis., vhodné pro 1 os., v Kl.n.o. Tel.: 723 393 644
Koupím garsonku v Klášterci nad
Ohří.
Tel.: 728 653 672

INZERCE

Hokejisté pokračují ve vítězné krasojízdě
HC Děčín – HC Klášterec
4 : 3 (2 :1, 0 : 1, 2 : 1)
Poprvé v letošní sezoně okusili klášterečtí
hokejisté hořkost porážky na děčínském
ledě, když s místním celkem prohráli těsně
4 : 3.
HC Klášterec – HC Vlci Jablonec n. Nisou
3 : 2 (1 : 0, 1 : 1, 1 : 1)
Jenže kláštereckým hokejistům se letos

mimořádně daří a hned v následujícím
utkání, kdy na domácím ledě přivítali jablonecké Vlky, naskočili do druhé série výher.
Už ve druhé minutě vyzkoušel nejistého
gólmana Štěrbu Panocha. Jistotou neoplýval jablonecký gólman ani v páté minutě,
když musel čelit několika nájezdům domácích hráčů. A v sedmé minutě se Štěrbova
nejistota podílela i na prvním kláštereckém
gólu. Polanský prosvištěl obranou hostů a

zasunul puk do sítě jablonecké branky. Hosté si první třetinu příliš neužili, zato hned na
začátku druhé třetiny srovnali skóre. V kuriózním závaru před Damaškovou brankou
létal puk mezi hráči, až ho do branky zasunul
Daniel Stehno. O dvě minuty později však
bylo všechno jinak. Při ukázkové akci se prosadil Marek Jáchym a šikovnou Miklovičovu
přihrávku proměnil ve druhý klášterecký
gól. Štěstíčko pokoušeli klášterečtí hráči

před koncem druhé třetiny, když nedokázali dostat puk z dosahu Damaškovy branky.
Ve 49. minutě se jablonecký gólman Štěrba
blýskl při Stehlíkově šanci parádním zákrokem. A o šest minut později dokonce Tomáš
Měrtl vyrovnal stav utkání na 2:2. Všichni na
stadionu už byli smíření s remízou, všichni
kromě domácích hráčů. Neuvěřitelné tři
vteřiny před koncem utkání propasíroval
puk za Štěrbova záda Tomáš Polanský a roz-
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hodl o konečné výhře Klášterce 3:2.
HC Predators Česká Lípa – HC Klášterec
4 : 6 (2 : 1, 1 : 4, 1 : 1)
V utkání s jabloneckými Vlky nastartoval
Klášterec novou sérii výher a českolipským
predátorům se nepodařilo ji přerušit. Po třetinách 2 : 1, 1 : 4 a 1 : 1 porazil Klášterec českou
Lípu 4 : 6 a upevnil svou pozici na prvním
místě západní skupiny 2. hokejové ligy.
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Novéčíslo
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listopadu
června 2008
2010
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