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Nepříjemný zápach byl důvodem k petici Základní škola na Petlerské ulici slavila třicetiny
Dokud měl Pavel Volák, majitel firmy zaměřené na výrobu ztužených plastů, své
výrobní haly pouze ve Vernéřově, bylo všechno v pořádku. V roce 2004 ale zakoupil další dvě v areálu bývalého závodu Korek přímo v Klášterci. Protože tento typ
výroby doprovází nepříjemný zápach, vzbudila brzy aktivita firmy B-O-B Trans
nelibost u lidí bydlících v jejím těsném sousedství. Na základě iniciativy Petra Gála
vznikla první petice proti provozovně v Nádražní ulici, pod kterou připojilo své
podpisy na třináct nespokojených obyvatel z přilehlých ulic. Tato petice pak skončila na klášterecké radnici. „Protože se v případě firmy B-O-B Trans jedná o kategorii
silného znečišťovatele, nepřísluší nám se tímto případem zabývat a vše jsme adresovali nadřízeným orgánům,“ řekl nám k celé záležitosti, která se projednávala také na
zářijovém zastupitelstvu, Bc. Biem z odboru životního prostředí.
více na str. 2

Klášterec má šanci mít zastoupení v Senátu
Společně s komunálními volbami se ve volebním obvodu Chomutov uskuteční po šesti letech také volby do Senátu. Ve volebním obvodu č.5 Chomutov
budou voliči vybírat příštího senátora z celkem 10 kandidátů. V abecedním
pořadí to jsou: Mgr. Marie Benešová (ČSSD), Milan Beran (Nezávislí), PaedDr.
Václav Homolka (KSČM), Zdeněk Jánský (Humanistická strana), MUDr. Ondřej Mikš (Nezávislí demokraté), Ing. František Pěchota (US-DEU), Ing. Mgr.
Řápková (ODS), MUDr. Petr Skála (nezávislý), MUDr. Džamila Stehlíková
(Strana zelených), Ivan Varga alias Martin Maxa (Politika 21). Současný senátor Alexandr Novák (ODS) v letošních volbách už svoji funkci neobhajuje.
Je známo, že kandidát do Senátu nemusí mít ve volebním obvodě, za který
kandiduje, trvalé bydliště. To je také případ dvou uchazečů o post senátora ve
volebním obvodu Chomutov – Marie Benešová je z Kladna a Ivan Varga je
trvale hlášen v Litvínově. Nejvíce zájemců o post senátora (celkem 5) je z Chomutova, jeden pochází z Jirkova, jeden z Černovic. PaedDr. Václav Homolka
je pak jediným kandidátem z Klášterce. V souvislosti s jeho kandidaturou jsme
mu položili několik otázek.
více na str. 3
Na prodej RD v Klášterci nad Ohří, ul. Havlíčkova.
Po celk. rekonstrukci, vhodné i k podnikání.
Cena: 2.980.000,- Kč.
RK Finosa CV s.r.o., tel. 474 623 100, www.finosa.cz

 Vedoucí odboru školství Mgr. Jaromír Mácha slavnostním přestřižením pásky otevřel novou počítačovou učebnu

Kdyby školy dostávaly na své narozeniny dorty se svíčkami, sfoukával by jich ředitel Základní školy v Petlerské
ulici Mgr. Růžička letos v září rovnou třicítku. 4. základní škola v Klášterci otevřela své brány dětem a učitelům přesně před třiceti lety 1. září 1976. Toto významné výročí si škola připomněla 21. a 22. září, a to hned na
několik způsobů. První den patřil současným žákům školy, pro které bylo přichystané dopoledne plné her a
soutěží. Následující den se nesl ve znamení oficiálních oslav, ke kterým neodmyslitelně patří proslov, přípitek,
gratulace či střihání pásky. Jídelna školy se v ten den výjimečně nezaplnila hladovými dětmi, ale významnými
osobnostmi města, mezi kterými nechyběli zástupci zřizovatele školy, zástupci sponzorů, rodičů, učitelů či ředitelé ostatních školských a kulturních zařízení města. Pro všechny bylo připraveno nejen pohoštění, ale také
prohlídka školy, zvláště pak nové třídy pod otevřeným nebem a počítačové učebny. Závěrem dostali všichni
přítomní pamětní CD o historii školy s unikátními fotografiemi a kronikami.
-lara-

Je rozumné zdražit nájemné najednou, nebo po částech?

Problematice zvyšování nájemného
v městských bytech, kde dosud platí
regulované nájemné, jsme se v našich
novinách podrobně věnovali již koncem srpna. Rada města tehdy rozhodla, že využije v březnu schváleného
zákona o jednostranném zvyšování
nájemného. Stejně jako desítky radnic
po celé České republice uvítala možnost zvýšit po čtyřech letech „zamrzlé“ regulované nájemné, které je oproti
smluvnímu nájemnému výrazně nižší. Tuto nerovnou a vlastně nespraved-

livou situaci dvojího nájemného kritizovali nejen majitelé domů, kteří se
obrátili se stížností na Evropský soud
pro lidská práva, ale také Ústavní soud.
Postupné zvyšování regulovaného nájemného vždy k 1. lednu v průběhu
následujících čtyř let má nerovné ceny
alespoň částečně srovnat.
Ke zvýšení nájemného přistoupila většina měst, některá ale ponechala rozhodnutí o této věci na svých nástupcích. Zdražení nájmů se jim zřejmě
nezdálo jako nejvhodnější předvoleb-

ní tah. Rada města Klášterce k žádnému takovémuto odkladu nesáhla a o
zvýšení nájemného od 1. ledna 2007
v obecních bytech s regulovaným
nájemným rozhodla už v srpnu. To
kritizoval na posledním zasedání zastupitelstva PaedDr. Řebíček, který je
organizátorem Petice proti zdražování
nájemného. Ta žádá zrušení rozhodnutí rady města a odvolává se na zhoršení situace občanů bydlících v bytech
města. S obsahem petice nesouhlasí
ani místostarosta PaedDr. Homolka,
pod kterého problematika bydlení
spadá, ani Ing. Zdeněk Šroubek, ředitel společnosti spravující obecní byty a
městský radní.
„Domnívám se, že růst nájemného o
87 haléřů za 1 m2 podlahové plochy
bytu v bytech vlastněných městem je
tak nízké, že jakákoli diskuze k němu
není na místě. Zvýšení za jeden byt a
měsíc činí zhruba 50,- Kč. Bohužel je
před komunálními volbami a někteří
kandidáti na místo starosty využijí
každé příležitosti ke svému zviditelnění a petici pana Řebíčka považuji za
tento případ. Opravdu ho nepodezírám z toho, že by jako ředitel střední
školy na toto zvýšení neměl,“ myslí si

o celé záležitosti Ing. Šroubek. „Znovu zdůrazňuji, že se zvýšení plánované do roku 2011 týká pouze bytů
s regulovaným nájemným, netýká se
tedy nájemních smluv uzavíraných od
roku 1996, kde je již nájemné smluvní.
Také bych chtěl zopakovat, že zvýšení
nájemného nebyl výmysl rady města,
ale že je dáno zákonem parlamentu
ČR. To, že rada města této možnosti využila, svědčí o tom, že ani před
komunálními volbami neděláme populistická gesta, ale máme na mysli
zdravý vývoj městských financí. Navíc
peníze takto získané přijdou zpět do
oprav bytového fondu,“ upozorňuje
Ing. Šroubek.
Podle informací z Městské energie
se zvýšení nájmů v Klášterci dotkne
1819 domácností, kterým od 1. ledna příštího roku vzroste nájem o 5,9
%. Regulované nájemné tak stoupne
ze současných 14,82 Kč/m2 na 15,69
Kč/m2. Cena smluvního nájemného
je přitom v Klášterci na úrovni 22,23
Kč/m2 a 29,64 Kč/m2. Podle slov Ing.
Šroubka bude regulované nájemné
i po svém lednovém navýšení ve
srovnání s ostatními městy regionu
na nejnižší úrovni.

Závěrem je třeba připomenout, že ke
srovnání regulovaného a smluvního
nájemného musí dříve nebo později
dojít. Současná situace, kdy se nájemníkům měří dvojím metrem, je neudržitelná. Nový zákon, jehož předkladatelem bylo ministerstvo pro místní
rozvoj, umožňuje postupné navyšování regulovaného nájemného.
Další možností je pak jednorázové
zdražení. Je věcí názoru, která z variant je pro nájemníky přijatelnější.
Klášterec se spolu s řadou jiných
vlastníků bytů vydal cestou postupného zdražování v průběhu čtyř let
namísto jednorázového skokového
zdražení.
-lara-

Uzávěrka příštího čísla je
13.října
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 18.října

strana 2

Klášterecké noviny č. 19/06

PETICE: Občané versus zápach. „Chci to efektivně vyřešit,“ tvrdí majitel ﬁrmy Je pes ještě přítelem
Posudky byly zpracovány nezávislý- Vždyť my jsme nemohli během léta ani o vhodnosti pro náš provoz, garancích a člověka, nebo začíná
mi odborníky s patřičnou kvalifikací. posedět chvíli na zahradě nebo mít ote- financování tohoto náročného projektu
Mám k dispozici vyjádření Hygienické vřená okna,“ zlobí se Petr Gál.
v řádu milionů korun. Přítomným jsem
být jeho přítěží?
stanice, Krajského úřadu v Ústí nad Nespokojení občané, kteří se zúčastnili slíbil, že budu tuto záležitost řešit v co
Labem, České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem a mnoha dalších příslušných orgánů,“ dodává Pavel
Volák. Na základě stížnosti občanů
proběhly v provozovně kontroly, které
neshledaly nic, co by odporovalo zákonem vyžadovaným limitním nor-

zmíněného setkání, byli hlavně zvědavi, jak hodlá Pavel Volák celou situaci
s obtěžujícím zápachem řešit. Majitel
firmy B-O-B Trans nabízí několik variant řešení. „Uvědomuji si, že přes nízkou
koncentraci může v extrémně teplých
dnech, jaké byly například letos v létě,

mám jak pro pracovní prostředí, tak
limitům emisním. „Jedenkrát ročně se
u nás podle zákona provádí autorizované měření za účasti České inspekce
životního prostředí. Naše provozovna
je vybavena filtračním zařízením, které
je také pravidelně kontrolováno,“ popisuje Pavel Volák všechny kontrolní
mechanismy, kterým je jeho provozovna podrobena.
Argumenty Pavla Voláka ale většinu
nepokojených obyvatel nepřesvědčily.
„Jedná se o výrobu z kategorie vyššího
znečištění ovzduší. Vůbec nerozumím
tomu, že byla povolena v zastavěné části
města. My nemáme nic proti panu Volákovi. Ať podniká dál na Verne zóně,
ale ne v našem bezprostředním okolí.

pach v této lokalitě obtěžovat. Jednou z
možností, jak situaci zlepšit, je zabudování dodatečného filtračního zařízení,
které pracuje na principu UV-C záření.
Tento systém získal ocenění EU. V současnosti vedeme jednání s dodavatelem

 Pavel Volák

Během letošního extrémně teplého
léta se situace s nepříjemným zápachem z výrobních hal firmy B-O-B
Trans zhoršila. Stížnosti obyvatel z
ulic Osvobozená, Souběžná, Pražská a
Ciboušovská pokračovaly. K prvnímu
oficiálnímu setkání nespokojených
lidí a majitele firmy pana Voláka došlo
18. září na radnici za přítomnosti starosty města Jana Houšky, vedoucího
odboru životního prostředí Františka
Kabáta a Ing. Humlové z České inspekce životního prostředí.
„Toto setkání jsem inicioval já, protože
mi rozhodně není lhostejné, jak lidé v
okolí vnímají činnost naší firmy. Chápu jejich nespokojenost, a právě proto
jsem se rozhodl pro toto jednání, kterého se zúčastnili i zástupci města, za
což jim děkuji. Na tomto setkání jsem
umožnil zúčastněným nahlédnout do
projektové dokumentace a protokolů
o měření emisí. Cílem bylo otevřeně
si pohovořit o celé záležitosti,“ vysvětluje majitel firmy B-O-B Trans Pavel
Volák. „Přítomné jsem ujistil o tom, že
před rozhodnutím o zřízení výrobny
vyztužených plastů v Klášterci jsem si
nechal řádně zpracovat studii na tento provoz včetně znaleckých posudků
týkajících se vlivu na životní prostředí.

Až se zima zeptá, kam s bezdomovci
Loňská nebývale mrazivá a dlouhá
zima měla v Klášterci za následek
mimo jiné intenzivní diskuze na
téma bezdomovci. Mají se v případě nouze kam obrátit, nebo jim
hrozí umrznutí? Disponuje město
vůbec nějakými prostředky, jak se
o tyto lidi postarat? Konkrétní výsledky těchto debat, které se vedly
na zastupitelstvu i mimo něj, se konečně dostavily. Rada města schválila jeden z předložených návrhů
vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Antolové na řešení ubytování
občanů v krizi. „Podle radou schválené varianty nabídne město těmto lidem od počátku listopadu do
konce března nezbytné minimum
služeb, aby bylo zajištěno, že v zimním období nedojde ke škodám na
zdraví či úmrtí občanů města, kteří
se v danou dobu ocitnou bez domova,“ vysvětluje Mgr. Antolová. „Na
ubytovně Korea pro ně bude připravena jedna větší místnost se základním vybavením – židle, stoly, nádobí, rychlovarná konvice…. Lidé
bez přístřeší se sem budou moci za
drobný poplatek 10 korun na osobu
uchýlit na celou noc, uvařit si čaj,
posedět. Předpokládáme, že by provozní doba byla od 18:00 do 8:00, s
tím, že by poslední zájemce byl přijat v osm večer. Příjem by měli na
starosti správci ubytovny, kteří by
také zjišťovali, zda není daná osoba pod vlivem alkoholu. Takoví lidé
by sem neměli přístup. Dodržování

pořádku by pak monitorovala městská policie a kamerový systém,“
popsala nám režim ubytování pro
občany v krizi Mgr. Antolová. „Pokud by daný zájemce dodržoval stanovené podmínky, mohl by během
zimy využívat toto noční přechodné
ubytování klidně každý den. Zatím
nepočítáme s tím, že by zde byla k
dispozici například lůžka na přespání. To by znamenalo dodržování
řady hygienických předpisů, což by
si vyžádalo vysoké finanční náklady,“ říká Mgr. Antolová. Jediný
„přepych“, který zde najdeme, tak
bude televize. „Někomu se bude
možná zdát podobné vybavení zbytečné, ale ti lidé se musí přes noc něčím zabavit. Jinak hrozí, že zde budou dělat nepořádek,“ myslí si Mgr.
Antolová. Odbor sociálních věcí
připravil předběžný seznam osob,
které by připadaly na území Klášterce v úvahu, že danou nabídku
využijí. Tento seznam čítá zhruba
třicet jmen. „Musíme počítat s tím,
že ne všichni nabídku ubytování
využijí. Jsou mezi nimi lidé, kteří se
odmítají podřídit režimu v sociálních zařízeních. Těm pak samozřejmě nemůžeme naši pomoc vnutit,“
zdůrazňuje Mgr. Antolová.
V Klášterci tak už mají i lidé bez přístřeší to, co dělá demokracii demokracií – právo volby. Letošní zima
už pro ně může být snesitelnější
než ta loňská. Je jen na nich, zda
nabídku využijí.
-lara-

nejkratším možném termínu, nejpozději však do konce roku 2007. Od starosty
pana Houšky byla přislíbena pomoc
města při hledání zdrojů financování
tohoto projektu,“ říká Pavel Volák i
když - jak dodává - je podobný projekt
nad rámec jeho zákonných povinností,
ale v zájmu vyřešení situace ke spokojenosti všech ho hodlá realizovat.
O spokojenosti Petra Gála se ale zatím
hovořit nedá. „Nemám za to, že bychom
při jednání se zástupci firmy něčeho konkrétního docílili. Čekat do konce roku
2007 se mi zdá dlouho. Navíc pan Volák
kalkuluje s nějakým grantem, u kterého nemá záruku, že jej vůbec dostane.
Řešení nabízené panem Volákem mi
nepřijde příliš spolehlivé,“ myslí si Petr
Gál. A jaké řešení má on? Zavřít firmu,
kde pracuje přes šedesát lidí? „To jistě
ne. Nejlepší by bylo, kdyby město nabídlo panu Volákovi jiné prostory někde
za městem, kde by svou výrobou firma
nikoho neobtěžovala. Nechceme podnikání pana Voláka nijak ublížit, jde nám
jen o naše zdraví,“ dodává Petr Gál.
Odpověď Pavla Voláka je prostá: „Není
to žádné mazání medu kolem pusy, ale
jedná se o konkrétní projekty s konkrétními termíny. V případě nezískání dotačních titulů na tento projekt budeme
celou záležitost financovat z vlastních
zdrojů. A já žádám občany jen o trochu
pochopení a času, abych tuto záležitost
mohl efektivně vyřešit.“
-lara-

PŘIŠLO NA NAŠI ADRESU
Kočárky nechte venku!
Ve vietnamské prodejně, která je umístěné v rohu obchodního centra Panorama, jsem byla opakovaně upozorňována prodavačkami, že
mám kočárek nechat venku. Jistě nemusím vysvětlovat, jak rizikové počínání
je mimo dozor odložený kočárek. Mám za to, že jen malá část maminek je
ochotná kočárek se svým miminkem či batoletem někde odložit. Při poslední
plánované návštěvě tohoto obchodu jsem opět nebyla s kočárkem vpuštěna.
Rozčílila jsem se, oznámila prodavačce, že u ní nenakoupím a navíc na její
obchod pošlu kontrolu. Prodávající poněkud zjihla, ale neustoupila. Jak jsem
řekla, tak jsem udělala. Internetem jsem zaslala České obchodní inspekci podnět ke kontrole. Po několika dnech přišla odpověď, že toto jednání neupravuje
žádná norma, a že je tedy na zákaznících, zda budou takové obchody navštěvovat. A to je důvod, proč píši tento článek. Já tuto prodejnu vynechám a říkám si:
“Jejich škoda!“ Co vy, maminky s dětmi v kočárku?
Mgr. Jana Nešťáková
Maminky s kočárkem to jistě nemají v „běžném provozu“ lehké. Důvodem,
proč některý obchod nedovolí vstup s kočárkem, může být obava, že se
v jeho zákoutích dá lépe „pašovat“ zboží. Vysvětlení ale může být i zcela
racionální – těsné uličky mezi regály v některých obchodech manévrům s
kočárkem příliš nevyhovují. Každý podnikatel se může rozhodnou, zda bude
jeho personál a obchod k maminkám s dětmi přívětivý, nebo zda jim vstup
zakáže a tím se vystaví riziku, že ztratí zákazníky. A každá nakupující maminka
(ale i tatínek) si může vybrat, zda se takovému obchodu vyhne obloukem,
nebo zda se přizpůsobí a nechá dítě pod dohledem venku, nebo se bude po
městě místo kočárku pohybovat třeba s klokankou. A na závěr vybídnutí i od
nás z redakce Kláštereckých novin. Jaké jsou, maminky, vaše zkušenosti?
Napište nám. Bude-li o toto téma zájem, můžeme se k němu někdy vrátit.

Již tři měsíce je v platnosti
nová vyhláška, která stanovuje
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Klášterci
nad Ohří. Protože je na území
města evidováno téměř dva
tisíce psů, týká se nový právní
předpis řady občanů. Nebude
tedy na škodu si připomenou
základní povinnosti pejskařů.
V první řadě musí majitel psa
nebo jeho držitel (tj. osoba,
která ho má v daný okamžik
na starosti) zabránit tomu,
aby se zvíře dostalo na dětské
hřiště, koupaliště a sportoviště
umístěné na veřejném prostranství. Pokud psa necháte
na veřejném prostranství bez
dozoru – například před obchodem – musíte ho uvázat
a nasadit mu náhubek. A to
bez ohledu na velikost, rasu
či vycvičenost psa. Na většině území města (přesný výčet
ulic najdete v příloze č. 1 dané
vyhlášky) musí být pes veden
na vodítku. Jedná-li se o psa s
výškou v kohoutku nad 40 cm,
musí mít ještě navíc náhubek.
Ve městě jsou v současné
době k dispozici tři plochy určené k volnému pohybu psů.
Pes do 40 cm výšky v kohoutku tu může pobíhat bez vodítka
i bez náhubku. Vyšší pes musí
mít náhubek. Určitou volnost
tak mají psi na svahu nad železniční tratí v ul. Nad Tunýlkem a
na ploše nad rozvodnou Telecomu a pod ní. Všechna tři
místa jsou označena tabulkou
s přesným popisem pozemku,
kde platí volný pohyb psů.
Nová vyhláška dále ukládá majiteli psa povinnost nechat jej
nejpozději do tří měsíců věku
očipovat. Poplatek do výše
400,- Kč za čipování, které si
můžete nechat udělat u jakéhokoli veterináře, vám proplatí
na radnici. Město tak po určité
době znovu obnovilo hrazení
čipování psů.
Dodržování všech povinností
daných touto vyhláškou kontroluje městská policie. Porušení povinností je hodnoceno
jako přestupek. Toho se dopustí majitel psa i v případě, že po
svém čtyřnohém kamarádovi
neuklidí, pokud ten znečistí
veřejné prostranství.
-lara-

MP informuje

Hlídka MP byla povolána do ul.
J.A.Komenského, kde v bytě oznamovatelky zadržela muže, který se
do bytu dostal přes balkon a dělal
tam navíc ještě nepořádek. Aby
si zapamatoval, že se na návštěvu
chodí dveřmi a hlavně pro podezření ze spáchání trestného činu,
byl muž předán policii ČR.
Strážníci se během noční služby
stali svědky dopravní nehody na

světelné křižovatce, kdy pachatel
z místa nehody ujel. Za pomoci
občanů se řidiče podařilo zadržet
a předat policii. Jako důvod ujetí z
místa nehody mladík uvedl, že nevlastní řidičský průkaz a navíc byl
pod vlivem alkoholu.
Další „straka“ se vydala na nákup za pět prstů. K její smůle ji
ale personál prodejny na Panorámě při krádeži přistihl. Když žena
zjistila, že byla přistižena, snažila
se vše zamaskovat tak, že se vrátila
zpět do prodejní části a odcizené
zboží pohodila do regálu s jiným
zbožím.
Znáte to, když na člověka přijde
vztek, nejraději by si ho někde vybil. Samozřejmě že pokud možno
na něčem, co není jeho vlastnic-

tvím. Zřejmě v afektu proto rozbil
mladík skleněnou výplň u vchodových dveří v panelovém domě v
ul. 17. listopadu. Domovnice však
pro to neměla pochopení a případ
nahlásila na MP a hlídce se podařilo zjistit mladíka, který kromě
uhrazené škody bude muset zaplatit ještě uloženou sankci za poškozování cizí věci.
Docela brzy se začala zajídat
školní docházka dvěma mladíkům,
které strážníci přistihli, jak se dopoledne potulují městem, přičemž
tvrdili, že ve škole mají vše řádně
omluvené. Jejich tvrzení a poznatky, za jakých okolností byli mladíci
přistiženi, budou pro jistotu předány příslušnému sociálnímu odboru.
Velitel MP P. Hörbe
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Politika se dá brát i s humorem

Ke každým volbám patří volební
kampaň. Nejinak je tomu i v případě senátních voleb. Začátkem října
zaplavily města plakáty a billboardy,
konají se mítinky a setkání s občany.
Každý z kandidátů se navíc snaží zaujmout potencionální voliče něčím
jedinečným. Někdo vaří guláš, jiný
rozdává balónky, vy jste vsadil na
originální drobnost – balíčky s papírky na vyžvýkané žvýkačky, které
rozdáváte po městě. Jak jste na tento
nápad přišel?
Hodně mě inspiroval můj mladší syn.
Tak zaprvé je to náruživý „žvejkač“,
kterého nevidíte skoro jinak než se
žvýkačkou v puse. No a všichni dobře
víme, co všechno může způsobit odhozená použitá žvýkačka. A co se týče
toho našeho společného obrázku na
balíčku, kde syn říká: „Já chci tátu do
Senátu“, tak i to je podle skutečnosti.
Kdysi jsme se spolu bavili o tom, že
bych mohl kandidovat do Senátu. On
se mě tehdy ptal, jestli všichni senátoři
musí působit tak důstojně a staře a mít
vousy jako já. Řekl jsem mu, že ne a
že se i já, když se do Senátu dostanu,
klidně nechám oholit a ostřihat. No
a tehdy zazněl ten památný výrok „Já
chci tátu do senátu.“ Poprvé by mě totiž viděl, jak vypadám bez vousů. Takže jeho motivace je trochu jiná než u
ostatních. Moje vizáž stojí i za hlavním
mottem „Za kudrnatější Senát“. Dlouho jsem nad tímto svým nápadem
váhal. Není to totiž zrovna typické
volební heslo. A měl jsem obavu, jak
to lidé vezmou. Ale musím přiznat,
že mě kladná reakce zvláště ze strany
mladých lidí mile překvapila. Takže
nakonec nelituji, že jsem svoji volební
kampaň pojal trochu odlehčeně. Myslím, že je důležité umět reagovat i na
zásadní a vážné věci přiměřeným vtipem. Dokázat se povznést i nad nepříjemné situace. Člověk by neměl propadat skepsi. Byl bych senátorem rád,
ale pokud to nevyjde, mohu si alespoň
říct, že jsem v kampani přispěl něčím
originálním.

Teď jsme probrali volby z té veselejší stránky, pojďme se ale zaměřit na
trochu vážnější věci. S čím do senátních voleb jdete, jaký je váš program
a co byste považoval v případě zvolení za své priority?
V tomto regionu žiji a pracuji na rozdíl od některých jiných kandidátů celý
život, tedy pět desítek let. Prošel jsem
komunální politikou přes pozici řadového člena zastupitelstva, radního,
až po funkci místostarosty. Byl jsem

i v opozici. Již druhé volební období
působím jako krajský zastupitel a jsem
členem Regionální rady Severozápad.
Zdejší region znám a jsem si dobře
vědom jeho silných i slabých stránek.
Jako bývalý dlouholetý pedagog považuji za závažný problém, kterému je
třeba se intenzivně věnovat, vzdělanost
či spíše nevzdělanost obyvatel zdejšího
regionu. Jednou z priorit by proto měla
být snaha o kvalitní školství. Zde bych
rád zmínil jeden ze svých nápadů, jehož realizace v praxi by mohla situaci
na školách zlepšit. Osobně bych uvítal,
kdyby měla každá větší škola svého
vlastního psychologa, který by zde
pomáhal řešit nejrůznější problémové
situace a přispíval by k lepšímu duševnímu zdraví nejen žáků, ale také rodičů a učitelů. Školy by se mohly s jeho
pomocí do budoucna lépe vypořádat
s hrozbou šikany, drog nebo zvýšené
agresivity mládeže. Nerad bych se dočkal situace, kdy některý z našich studentů povraždí své učitele a spolužáky,
jak se to čas od času stane například
ve Spojených státech. Pilotní projekt
působení školních psychologů by
mohl odstartovat právě na některých
školách zdejšího regionu. Investice do
vzdělání by se jistě následně kladně
odrazila v počtu nezaměstnaných.
Jaké jsou podle vás další slabiny
zdejšího regionu a jak se dají do budoucna řešit?
Dalším palčivým problémem Chomutovska je právě vysoká nezaměstnanost. Zde bych viděl možné řešení ve
větším propojení průmyslových zón
s městy při hledání východiska z této
složité situace. Spolupráce by se měla
rozvíjet i mezi sousedními městy. Ta
větší by mohla pomoci těm menším
například při využívání vybudovaných
průmyslových zón, včetně dopravy
do práce, popř. poskytnout jim určité
know-how v různých oblastech, jak to
v minulosti ještě za starostování ing.
Šroubka učinil Klášterec, který byl v
tomto ohledu o několik kroků napřed.
Taková pomoc by byla třeba vhodná
při zajišťování projektů z dotačních
programů. Osobně si myslím, že jsem
typický představitel politika, který vítá
jakoukoli spolupráci a je ochoten se
v řadě věcí dohodnout na společném
postupu, z kterého by měli prospěch
všichni a ne jen někdo.
Spolupráce měst se ale může osvědčit
i v řadě jiných věcí, nejen při snižování nezaměstnanosti. Pokud chceme
zdejší region posunou někam dál,
učinit z něj turisticky atraktivní místo, pak je součinnost zdejších měst
velmi důležitá. Společné projekty
mají také větší šanci při získání finančních prostředků z nejrůznějších
fondů. Města se mohou společně
prezentovat na veletrzích cestovního
ruchu a společnými nabídkami lákat
návštěvníky z Čech i ze zahraničí.
Dnes jsou v módě nejrůznější balíčky. Proč nenabízet za výhodnější
cenu například návštěvu kláštereckého zámku, kadaňského kláštera a
třeba chomutovského zooparku?
Někteří kandidáti do Senátu jsou
rozhodnuti v případě svého vítězství
setrvat i ve vrcholové pozici na úrovní komunální politiky. Uvažoval vy
byste například o spojení funkce senátora a starosty?
O tom jsem zatím nepřemýšlel, ale
nemyslím si, že by to bylo vhodné.
Připadalo by to v úvahu snad jen jako
přechodné řešení v případě nějaké nestandardní situace a po dohodě se zastupiteli. Jako trvalý stav by to ale rozhodně nebylo dobře. Funkce senátora
je důležitá a významná pozice, která se
nedá ošidit. A zrovna tak starosta by
se měl městu věnovat na plný úvazek.
A navíc - já už si teď připadám jako
věšák na funkce.
-lara-

Město přivítalo nové občánky
Tak se nám konečně podařilo dohnat „manko“ v představování našich
nejmenších občánků, kteří se tradičně
vítají do života města na kláštereckém
zámku. Snad jsme na nikoho nezapomněli - a to jsou prozatím ti poslední,
takže ... seznamte se, prosím.

 Foto: O. Průcha
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Statistika nuda je? Pokaždé to neplatí

Do komunálních voleb zbývá necelý
měsíc. Kandidátky stran jsou známé a
nastala tedy ta pravá chvíle na trochu
statistiky, která nemusí být vždycky
nudná. Jak už jsme vás informovali,
kandiduje v Klášterci v letošních volbách celkem 14 stran. Před čtyřmi lety
jich bylo „jen“ 12. Letos už bychom v
Klášterci marně hledali kandidátku
ODA, kterou v právě končícím zastupitelstvu reprezentoval místostarosta
Ing. Saitz. Voleb se neúčastní ani Republikáni Miroslava Sládka a Unie
svobody - Demokratická unie, za
kterou se do zastupitelstva v roce 2002
dostali Ing. Lenka Kynčilová a Jaroslav
Krejsa. Naopak se objevily nové strany
- Všeobecná občanská strana, Unie
pro sport a zdraví, Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu, Sdružení nezávislých kandidátů - za Klášterec lepší,
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V.Železný) nebo Pravý Blok.
Volič může být možná trochu zmaten
množstvím stran s téměř identickými
názvy. Zvláště čtyři strany „nezávislých“ působí trochu nepřehledně. V
městě velikosti Klášterce ale řada lidí
volí spíše „jména“ než strany. V tomto

případě se ale může jejich letošní volba
oproti té loňské výrazně lišit, protože
řada kandidátů změnila za poslední
čtyři roky z různých důvodů volební
tábor. Starosta Houška tak už nekandiduje za KDU-ČSL, ale za ODS. Na kandidátce občanských demokratů naopak
už nenajdeme dosavadní zastupitelky
Ing. Veroniku Dlouhou (ta zakotvila
pro letošek u NEZÁVISLÝCH) a Mgr.
Alenu Škorcovou (nyní kandidující za
Pravý Blok). Stranický dres změnil i
Jaroslav Krejsa, před čtyřmi lety člen
Unie svobody-Demokratické unie a
nyní lídr Pravého Bloku. Pokud se podíváme na současných 21 zastupitelů,
tak z nich v letošních volbách nekandiduje pouze Helena Bišová. Všichni
ostatní se do volebního boje vrhli znovu. I když často z odlišné pozice či za
jinou stranu.
Z kandidátek se dá vyčíst i řada dalších
zajímavých věcí. Třeba to, že obecní
politika je často rodinná záležitost – o
místa v zastupitelstvu se ucházejí rodiče, děti, manželé i sourozenci. Nebo
že se o politiku aktivně zajímají mladí
i ti dříve narození – nejmladšímu kandidátovi je dvacet let, ten nejstarší už
překročil devadesátku. Pokud si spolu s
volebními seznamy jednotlivých stran
vezmeme k ruce i kalkulačku, zjistíme,
že nejvyšší věkový průměr kandidátů
má možná trochu očekávaně KSČM
(53,6 let) následována SNK-ED s věkovým průměrem 52,3 roku. Na druhém
konci se pak umístila ODS s 38,6 roky.
Většinu kandidátek tvoří 21 členů. V
ideálním – byť vysoce nepravděpodobném případě – by tak zástupci
jedné strany mohli obsadit celé zastupitelstvo. Výjimkou by byla Všeobecná občanská strana, která má pouze 3
členy (nebo přesněji řečeno členky).
Podíváme-li se na kandidátky z hledis-

ka dnes tolik prosazované rovnosti
pohlaví, zjistíme, že mezi lídry stran
jsou jen čtyři ženy. Více žen než mužů
najdeme pouze u dvou kandidátek.
Rekord drží s 13 kandidátkami SNK
- za Klášterec lepší, 11 jich pak má
Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu. Jen těsnou převahu jednoho
muže mají strany ČSSD, KDU-ČSL
a Pravého Bloku. To Unie pro sport
a zdraví připomíná pánský klub, kam
pronikly jen dvě ženy. Ani ODS se
4 kandidátkami není příliš dobrým
příkladem rovnosti pohlaví.
Nejvíce otitulovaných členů (11) má
SNK - za Klášterec lepší a SNK-ED.
Naopak nejméně kandidátů s vysokoškolským titulem najdeme v KSČM.
(Všeobecná občanská strana má jen
tři kandidáty a jakékoli srovnávání
s jednadvacetičlennými stranami a
sdruženími není na místě).
Při pohledu na kandidátky stran
můžeme sice s ohledem na pořadí jednotlivých členů spekulovat o
možném složení budoucího zastupitelstva, ale naše předpověď by byla
jen jakýmsi věštěním z křišťálové
koule. Pořadí jmen nemusí totiž, jak
ukázaly již předchozí volby, vůbec nic
napovědět. Známý a oblíbený člověk
může v případě velkého množství
preferenčních hlasů klidně přeskočit
i lídra strany a vyšachovat ho z pozice zastupitele, jak se to povedlo před
čtyřmi lety Mgr. Jedličkovi. Největším „skokanem“ z minulých voleb
byl ale bezpochyby MUDr. Balcar,
který se z jinak naprosto nezajímavého 18. místa kandidátky SNK dostal právě díky mnoha „zakroužkováním“ do zastupitelstva - na rozdíl
od druhého v pořadí Ing. Vilánka,
který neměl mezi voliči zdaleka tolik
sympatizantů.
-lara-
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Klášterecký anděl by mohl být ochráncem města Výtvarníci se sešli na podzimním salonu
Klášterecké náměstí se už několik dní pyšní novým vzhledem. K němu
přispěla i nově odhalená socha Karla Melouna Pocta kláštereckým Brokoffům, ale také nově zbudovaný vstup přímo do zámeckého parku – tzv.
Proluka. A právě v tomto místě bude další zajímavost, o které se zatím
moc nahlas nemluví. Již delší dobu je ale rozhodnuto, že se součástí a
ozdobou nově zrekonstruovaného náměstí stane ještě jedna socha. Na
vernisáži Salonu kláštereckých výtvarníků jsem měl možnost zeptat se
na toto prozatím tajemného dílo, které by mělo spatřit světlo světa při
otevírání lázeňské sezóny v příštím roce, přímo autorky budoucí sochy,
klášterecké malířky a sochařky Jitky Kůsové.
Jitko, prozraďte mi, kde tedy bude vaše socha umístěna?
Socha bude stát v klidovém prostoru nad hradbami parku u nově zrekonstruovaného vchodu z náměstí. Měla by diváka procházejícího náměstím
přilákat do těchto míst nejen proto, že tudy vede nová cesta do zámeckého
parku, ale zároveň je odtud krásný výhled. Na křižovatce mezi ruchem
města a klidem parku tak uvést jeho nitro do stavu rozjímání.
Máte už určitou představu, jak bude socha vypadat a co bude symbolizovat?
Socha bude symbolizovat Anděla. Nebude to
ale anděl, jak si představovali naši předci. My
už víme, že nám křídla z peří nepomohou létat,
ale létat můžeme duchovním postojem, životním entuziasmem. Nejprve jsem své představy
konzultovala s architektem Gavlasem, který je
tvůrce tohoto průchodu do parku. Domnívám
se, že pokud má být socha umístěna co nejlépe,
tak, abyste měli pocit, že je tady neodmyslitelná,
je spolupráce velice přínosná. Mám zmodelované dvě varianty v pětinovém rozměru. Pracuji
na perspektivním rozložení hmot. Socha totiž
bude viděna z různých míst, ale přímý pohled
z bezprostřední blízkosti oku zkreslí poměry
hmot. I s tím musí sochař počítat. Takový životní postoj, který chci vtisknout Kláštereckému
andělovi, jsem si již ověřovala na sochách, které
stojí v Ústí nad Labem před Masarykovo nemocnicí, v Radonicích, v Chomutově. Každá z
těch soch je jiná, ale ten vzlet se do nich promítá.
V mé dvourozměrné figurální tvorbě se snažím
člověka zachytit v nejpřirozenějších okamžicích,
ale u sochy z pískovce je to jiné. Z materiálu, který tu bude i za 300 let a má limitovaná ložiska,
cítím povinnost ztvárnit něco důležitého. Mohl
by to být ochránce města, parku, tohoto údolí a
zároveň symbol hrdosti člověka.
 Jitka Kůsová při práci
Potěšilo vás tedy, že klášterečtí radní rozhodli, aby vaše dílo bylo součástí nově zrekonstruovaného náměstí?
Samozřejmě.Tvorba je pro mne příjemná už samotným procesem vznikání,
ale bez odezvy diváka neobživne. Navíc většina mých dosavadních prací je volná tvorba. Najít řešení pro tak specifické místo je pro mne hozená rukavice.
Co v současnosti děláte a co plánujete do budoucna?
Úkolů mám dost. V současné době vrcholí práce spojená s umístěním
Již několik týdskulptury na Jiráskovo náměstí v Plzni. S architekty je vše projednáno nů přemýšlím a hledám místo v našem
a odhalovat budeme pravděpodobně v říjnu. Je to Stůl Poslední večeře městě, kde mohu strávit např.odpoledPáně a já se těším, že při jeho odhalení bude také sloužena mše. V Lit- ne se svým malým synem. Místo, kde
vínově probíhá moje výstava, shodou okolností zahajovala Svatomichal- by si mohl se mnou hrát, kde by se mohl
ské slavnosti. Archanděl Michael je patronem města. To jsou ty nenáho- rozvíjet po pohybové stránce, kde bych
dy! V prosinci chystám výstavu ve Špejcharu v Chomutově. V tvorbě si já mohla odložit tašku, popř. posadit
mám několik představ o sochách, ale ty Vám neprozradím. Nerada bych a pozorovat, jak se učí si hrát s ostatto zakřikla. Řídím se podle pravidla: Nač stahovat kalhoty, když brod je ními dětmi. Dorostl do věku, kdy už
ještě daleko.
-rony- ho tyto činnosti velmi baví. Našla jsem
pouze několik polorozpadlých pískovišť, která příliš k hrám nelákají svými
rozbitými houpačkami a také proto,
V pátek 29. září se v hudebním salon- listopad je připraven sólový recitál Jiří- že naši „psí spoluobčané“ jsou zřejmě
ku na zámku uskutečnil první koncert ho Stívína. 15. prosince se v prostorách v převaze a vychování nemají jak oni,
nové sezóny. Vystoupení houslisty Lu- kostela Nejsvětější Trojice uskuteční vá- tak ani jejich majitelé. Psí exkrementy
bomíra Čermáka a kytaristy Lea Wit- noční koncert Kühnova dětského sbo- jsou zkrátka všude, kam se v našem
městě podíváme. O cigaretových nedopalcích a odpadcích nemluvě. Je mi
moc líto a jsem zklamaná z toho, že se
na naše nejmenší zapomíná.
Jako správní rodáci jsme se byli podívat
na akci KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY a s uznáním musíme konstatovat,
že náměstí i lázeňská zóna vypadají
moc hezky. Ale ani na náměstí a ani u
„Evženky“ svůj volný čas trávit se svými dětmi nebudeme. Potkávám se i s
ostatními maminkami a téma na rozhovor je stále tentýž. Kam jít s našimi

Den před svátkem zemského patrona sv. Václava se v prostorách zámecké galerie Thun uskutečnil po

Daniely Muchové, Ladislava Steňka, Heleny Stressové a Miloslava
Voříška.
-lara-

Zabřichopopadání

půl roce další Salon kláštereckých
výtvarníků, tentokrát s přízviskem
„podzimní“. Nejen místo konání
a vystavovatelé, ale i většina návštěvníků vernisáže se dala nazvat
tradičními. Nad tím si posteskla i
autorka úvodního slova klášterecká malířka a sochařka Jitka Kůsová
„Bude-li Klášterec lázeňské město,
je třeba zdobit ho na celém poli kultury. Vidím na vernisážích, až na
malé výjimky, stejné vstřícné tváře,
ale to je málo. Jak to, že se do této
prostory ještě vejdeme? Vždyť město má přes 15 tisíc obyvatel!“
Mnozí z nich možná nestihli slavnostní zahájení výstavy, ale snad
si sem najdou cestu během následujících dnů. Až do 15. října tu na
ně čekají umělecká díla Evy Brinkmanové, Lenky Brožkové, Nadi
Hoštové, Ireny Jedličkové, Ladislava Knapa, Luďka Kubáta, Jindřišky Kühnové, Martina Manojlína,

Už název pořadu, se kterým Zdeněk
Troška přijel vystoupit do kláštereckého Kulturního domu, dával tušit, že je
třeba si na toto představení řádně připravit bránici a velký kapesník do kapsy. Samotné dvouhodinové vystoupení
tohoto oblíbeného režiséra, který proslavil jednu malou jihočeskou vesničku
po celém světě díky nesmrtelné trilogii
Slunce, seno ..., pak bylo skvělým monologem člověka s absolutním přehledem ze světa filmu a ohromným smyslem pro humor. O Zdeňku Troškovi je
ale také známo, že je velký gurmán a
tak ani klášterecké publikum neošidil
a prozradil jeden ze svých receptů. A
co jeho názor na dietu? „Troška a dieta,
to je jako čert a svěcená voda. Toto slovo nepatří do mého slovníku!“ Zdeněk
Troška totiž zastává názor, že dobře si
uvařit a dobře se najíst patří k největším
radostem člověka.
-rony-

PŘIŠLO NA NAŠI ADRESU

Kam jít s našimi dětmi?

Na zámku se opět rozezněly klasické tóny

toszynskyjho možná nepatřilo k těm
nejzajímavějším a nejzdařilejším, jaká
se na zámku za poslední dobu uskutečnila, fanoušci vážné hudby ale jistě
přivítali po několikaměsíčním půstu
záplavu klasických tónů. Plán koncertů vážné hudby na sezonu 2006-2007
zahrnuje pestrou nabídku osvědčených
jmen i méně známých interpretů. Na

ru. Vstup do nového roku odstartuje v
lednu Pražské saxofonové kvarteto. V
únoru Klášterec opět navštíví členové
mužského pěveckého kvarteta QVOX,
kteří připraví pro zdejší posluchače Večer spirituálů. Březen ovládne Historie
tanga a v dubnu budou hudebním salonkem znít tóny violoncell v podání
Dominiky a Jiřího Hoškových. -lara-

dětmi? Je pozoruhodné, že v jiných
městech se přímo pyšní, jak na své
nejmenší myslí a u nás NIC. Zřejmě
nikdo z Vás nemá děti nebo i vnoučata
ve věku, kdy potřebují nějaké místo,
kde budou trávit volný čas se svými
rodiči. Ani mě tento problém netrápil,
dokud jsem se nedostala do situace, v
jaké jsem dnes. Mám malé dítě a volné
chvíle trávíme pochůzkami po městě
a hledáním vhodného místa na hraní.
Např. dnešní odpoledne jsme si hezky
hráli s míčem na velkém parkovišti u

koupaliště. Potkali jsme se tam s holčičkou, která se učila jezdit na kole. Jiné
dvě větší slečny tam jezdily na kolečkových bruslích. Ještě že to parkoviště
máme. Budu doufat, že nebudu jenom
jednou z těch, které se zase něco nelíbí.
Naše děti rostou a já bych chtěla, aby
měly na dětství hezké vzpomínky.
Děkuji za pochopení a nezlobte se, že
se alespoň touto cestou snažím upozornit na problémy, které mají naše
děti. Ony to totiž udělat nemohou.
Pechová Radka a její syn Ondřej

 foto archiv

Hřiště pro malé děti. V našem městě i novinách věčné téma. Naposledy jsme se mu obšírně věnovali spolu se Simonou Novákovou z odboru místního hospodářství v článku, který vyšel před prázdninami. V něm byly vysvětleny důvody rušení řady plácků s prolézačkami a pískovišti – nákladná údržba, nevyhovující technický stav, vandalové… Již před
dvěma lety rozhodla rada města na základě dlouhodobého průzkumu participační komise o zrušení některých hřišt´ a
o modernizaci těch zbývajících. Rekonstrukce hřiště je nákladná záležitost a proto nemohou být zachována všechna. O
to smutnější jsou zprávy z poslední doby o ničení čerstvě opravených prolézaček, kterého se v mnoha případech dopouštějí právě děti, pro které jsou hřiště určena. Ne vždy jsou totiž skupinky dětí na hřištích pod dozorem dospělých. A
v tom je možná kámen úrazu. Osm strážníků městské policie těžko nahradí dozor rodičů nebo odpovědnost pejskařů.
Pokud se každé nově opravené hřiště stane do několika týdnů terčem vandalů, nebudou si mít slušné děti opravdu
kde hrát. Do konce letošního roku by mělo být dokončeno nové hřiště v areálu Základní školy Školní. I zde se počítá
s koutkem pro ty nejmenší. Určité možnosti nabídne také odpočinková zóna za Dlouhou ulicí. Byla by škoda, kdyby i
tato snaha skončila polámanými houpačkami a zaneřáděným pískovištěm. To už ale nezáleží jen na těch, kteří působí
na místní radnici. Neutěšenou situaci by možná vyřešilo několik moderních, bezpečných, oplocených a hlídaných
hřišt´, jaká jsou běžná v tzv. „západním“ světě. Je ale otázkou, kdy se podobných vymožeností u nás dočkáme. -lara-
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Nový informační systém bude funkční do konce roku

 Tomáš Šroubek

Pokud se městu splní jeho plány a díky
zámku, lázním a opravenému náměstí
naláká do Klášterce české i zahraniční
turisty, je nutné postarat se také o to,
aby se v našem malém, ale přesto docela rozlehlém městě neztratili a aby
objevili všechny jeho památky a něco
se o nich také dozvěděli. K tomu by jim
mohl pomoci moderní informační systém města. Před několika měsíci jsme
si o jeho připravovaném zavedení povídali s Tomášem Šroubkem, předsedou
komise pro rozvoj propagace města.
Na něj směřovaly i následující otázky
ohledně současného stavu.
Na jaře letošního roku jste naše čtenáře informoval o tom, že se při-

pravuje vybudování moderního informačního systému města. Můžete
připomenout, co vše tento projekt
zahrnuje?
Projekt podpořený Ministerstvem pro
místní rozvoj 2 mil. dotací z programu
na podporu lázeňství zahrnuje rozsáhlou rekonstrukci prostor městského
informačního centra v přízemí radnice, vybavení nové stáčírny minerálních
vod jako druhého informačního centra pro turisty a vybudování rozsáhlého
turistického informačního systému v
podobě označení turistických cílů pomocí směrových šipek, osazení infonosičů s mapou města a okolí, instalaci
informačních boxů s veřejným přístupem na internet. Celková hodnota
projektu se blíží 4 mil. Kč.
V této souvislosti jste mluvil také o
chystaném zavedení internetového
portálu pro turisty a návštěvníky
města, který by jim měl nabídnout
potřebné informace o pamětihodnostech Klášterce i o možnosti ubytování a stravování. V jaké fázi se
nachází plánovaná instalace tzv. infoboxů, prostřednictvím kterých by
se měli zájemci k těmto informacím
dostat?
V případě internetového portálu nejen pro turisty a návštěvníky jsme zaznamenali velký úspěch, když se nám
podařilo náklady na jeho vlastní vybuPLACENÁ INZERCE

Vážení občané,
SNK Evropští demokraté v Klášterci nad Ohří
připravili setkání s vámi voliči, aby vás seznámili s programem, se kterým vstupují do letošních
komunálních voleb. Dovolujeme si proto pozvat
všechny, kdo mají zájem poznat kandidáty SNK
ED osobně a pohovořit si na téma komunální volby, na tři mítinky, které se konají:
zámek
10.10. 2006
od 17.00 hodin

kino Svět
11.10. 2006
od 17.00 hodin

kulturní dům
12.10. 2006
od 17.00 hodin
V programu vystoupí
děti z mateřské školy
a ZUŠ.
Mítink moderuje
Jan Milota.

dování a následnou správu zařadit do
projektu rozvoje cestovního ruchu v
regionu měst Klášterce a Kadaně, který
má velkou šanci být podpořen dotací
z Ústeckého kraje ve výši 1,5 mil. Kč.
V současné době probíhá finální výběr
typu infoboxů, jenž budou umístěny
v prostorách informačního centra,
stáčírny minerálních vod a zámku.
Zprovoznění infoboxů očekáváme v
průběhu listopadu letošního roku.
V minulém rozhovoru jste vyjádřil
naději, že se celý informační systém
podaří zprovoznit do konce srpna
společně s ukončením stavby lázní
a rekonstrukce historického centra.
Proč došlo ke zpoždění?
Musím přiznat, že jsme poněkud přecenili své síly, neboť vlastní dokončení
výstavby lázní a historického centra nám ukrojilo všechnu potřebnou
energii a čas na přípravu informačního systému. Zároveň se ukázalo, že
vypracovat funkční informační systém
pro turisty není jednoduchá záležitost,
dlouhé hodiny jsme vedli diskuze, které objekty do systému vůbec zařadit
a jakým způsobem je označit včetně
designu šipek a nápisů. Nakonec se
myslím vše povedlo dobře připravit
a informační sloupy a šipky jsou již
nyní ve výrobě. Internetový portál zase
trochu zbrzdilo očekávání přidělení
dotace na jeho kompletní přípravu a
provozování. Současně se dokončuje
propojení všech klíčových informačních míst optickým kabelem.
Jak probíhají práce na rekonstrukci
informačního centra?
Rekonstrukce informačního centra je
velmi náročná, protože do průběhu
vstupují památkáři se svými nadstandardními požadavky a zároveň musíme udržet provoz informačního centra v době vrcholící turistické sezóny.
V současné době jsou nové prostory
vlastního infocentra před dokončením, po přestěhování mobiliáře pracovníků centra zahájíme rekonstrukci
galerie.
Kdy předpokládáte, že bude celý
projekt Rekonstrukce informačního
centra a turistického informačního
systému hotov?
Vše musíme stihnou do konce letošního roku, tak zní podmínky dotace.
Příští turistická sezóna již bude ve znamení moderního způsobu prezentace
důležitých informací pro návštěvníky
města. Celý informační systém bude
pařit mezi nejlepší v rámci České republiky.
-lara-

Město nezapomíná ani na místo posledního odpočinku
270 nových kolumbárií slouží na
kláštereckém hřbitově už více jak
rok. Radost z jejich zprovoznění
v květnu loňského roku ale trvala
jen pár měsíců. Už koncem srpna
se ukázalo, že trpí určitými stavebními vadami, v jejichž důsledku
dovnitř kolumbárií zatéká. Simona
Nováková z odboru místního hospodářství zaslala v průběhu následujícího půl roku několik urgencí
dodavatelské firmě, ve kterých ji
žádala o urychlené zjednání nápravy. Letos v září se konečně majitelé kolumbárií dočkali. Díky nově
instalovaným stříškám, by již výzdoba uvnitř neměla být ohrožena
prosakující vlhkostí.
To ale není jediná změna k lepšímu
na místním hřbitově. „V souvislosti
s blížícími se Dušičkami probíhaly
na hřbitově některé další úpravy.
V první řadě jsme nechali vyčistit
a vydláždit cestičky mezi epitafy. V
plánu jsou ještě terénní úpravy okolo samotných epitafů, ke kterým by
mělo dojít v průběhu příštího roku.
Provádíme také výsadbu v nových
sekcích hřbitova,“ informovala nás

Simona Nováková o dění na místním hřbitově.
Kamennou dlažbu namísto dosavadní neupravené cesty ocení návštěvníci hřbitova zvláště v období
podzimních plískanic. Brodit se
kalužemi a blátem nebylo zrovna
důstojné a pro starší lidi určitě ani
pohodlné.

Přestože místo posledního odpočinku obyvatel Klášterce zaznamenalo v poslední době spoustu
vylepšení, ten největší problém
zůstává dosud nevyřešen. Hřbitov
se pomalu zaplňuje a dřív nebo
později bude nutné jej rozšířit. V
tomto ohledu se ale zatím nic konkrétního neudělalo.
-lara-

Kino Svět

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program říjen 2006
4. středa v 19.00 hodin
LEMRA LÍNÁ*
USA 2006, 97 minut, české titulky. Tripp není
ani v pětatřiceti letech ochotný vyletět z rodného hnízda. Jeho zoufalým rodičům ale právě
došla trpělivost. Domluví se proto s rozkošnou
Paulou, která má chytrý plán jak jejich synáčka
postavit na vlastní nohy.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

se svými zbraněmi a v tradičním kmenovém
obleku působí strhujícím dojmem. Fascinovaná
Carola se do něj bláznivě zamiluje, což má fatální
důsledky. Impulzivně zruší zpáteční let a svého
přítele pošle domů samotného. To, co považovala za největší lásku ve svém životě, se však
změní v utrpení - v dobrodružství mezi nebem a
peklem, v jehož průběhu si sáhne až na dno sil.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

5. čtvrtek v 19.00 hodin
DŮM U JEZERA*
USA 2006, 99 minut, české titulky. Doktorka
Kate Foresterová, která žila v neobvyklém
domě u jezera si po přestěhování do Chicaga
začíná prostřednictvím schránky před domem
vyměňovat zamilované dopisy s jeho novým
obyvatelem, architektem Alexem. Odhodláni
překlenout vzdálenost mezi sebou a rozluštit
záhadu svého neobvyklého vztahu, pokoušejí
nakonec osud a domluví si schůzku...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

12. čtvrtek v 19.00 hodin
SEXY PISTOLS
Francie/Mexiko/USA 2006, 93 minut, české titulky. Sara, dcera bohatého bankéře, a Maria,
holka z rolnické rodiny, mají jen málo šancí sdílet stejný osud. Až do dne, kdy Tyler Jackson,
zástupce bankovní společnosti New York Bank
and Trust, zničí jejich rodiny, aby se nezákonně
zmocnil mexické půdy. Jsou odhodlané pomstít své otce a ochránit svoji půdu. Obratem
ruky se z dvou mladých dam stanou drsné pistolnice, které začnou útočit na pobočky banky
Bank and Trust.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

6. pátek v 19.00 hodin
SILENT HILL
USA/Japonsko/Francie 2006, 126 minut, české
titulky, horor. Mladá matka Rose se marně snaží najít léčebný postup, jenž by pomohl její dceři Sharon. Rose se pokusí i se svou dcerou najít
záchranu ve vesnici Silent Hill. Sharon zmizí a
zoufalá Rose je nucena vydat se do zlověstné
vesnice a pokusit se své dítě zachránit. Silent
Hill je jiný než ostatní města: zahalený mlhou a
obývaný řadou zvláštních a děsivých bytostí.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
7. sobota v 19.00 hodin
TOMMYHO PEKLO*
Norsko 2005, 95 minut, české titulky, komedie.
Tommy je milý a pohledný kluk, který zdánlivě
nemá žádné velké problémy. Nic ale není, jak
se zdá. Dlouholetá přítelkyně Marie jej opouští
a ﬂirtuje s jinými, což Tommyho přivádí k šílenství.. Ve snaze o znovuzískání Marie se Tommy
dostává do víru temnoty a podvodů.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
8. neděle
KINO NEHRAJE
9. pondělí a 10. úterý
v 16.00 a 18.00 hodin
AUTA
USA 2006, 121 minut, český dabing. Animovaná komedie ze světa autíček od tvůrců ﬁlmů
Hledá se Nemo nebo Úžasňákovi. Když se začínající závodní auto Blesk McQueen během cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst zatoulá do
Kardanové lhoty, naučí se, že opravdová radost
ze života se neskrývá za cílovou rovinkou...
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
11. středa v 19.00 hodin
BÍLÁ MASAJKA*
Německo 2005, 130 minut, české titulky, drama.
Na konci dovolené v Keni se Carola setká s Lemalianem, válečníkem z kmene Samburu, který

13. pátek
KINO NEHRAJE
FILMOVÝ KLUB:
14. sobota v 19.00 hodin
SAMARITÁNKA*
Jižní Korea 2004, 95 minut, české titulky. Dvě
soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do Evropy zvláštním způsobem: Jae-young
se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Dívky na tom nevidí nic divného. Jednoho dne se však Jae-young smrtelně zraní. Kamarádka se posléze rozhodne nabízet své tělo
jejím klientům, avšak s překvapivým záměrem,
jehož cílem je vykoupení. K dalšímu zlomu dojde, když dívčin otec, povoláním detektiv, náhodou zjistí, co dělá jeho dcera po škole.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,-Kč
15. neděle
KINO NEHRAJE
16. pondělí a 17. úterý v 19.00 hodin
SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH*
Francie 2005, 102 minut, české titulky, akční.
Během letecké přehlídky zmizí z dosahu radarů
jedna ze stíhaček. Začíná operace, při které se
piloti snaží získat ukradený stroj a zabránit tak
teroristickému útoku.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
18. středa a 19. čtvrtek
v 16.00 a 18.00 hodin
GARFIELD 2*
USA 2006, 81 minut, český dabing. Garﬁeld
odjíždí do Evropy. Cestuje společně se svým
věrným psem Odie, aby překvapili svého páníčka Jona, který je právě s přítelkyní v Londýně. Dojde však k jeho záměně za Prince, královskou kočku, která po své zesnulé paničce
právě zdědila zámek ...
Mládeži přístupné
Vstupné: 50,- Kč, Klub kina Svět: 30,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

5. října od 16,30 hodin – malý sál
BESEDA KANDIDÁTŮ KSČM S OBČANY
11. října od 19 hodin
ŠOHAJI
Koncert nejmenší slovácké dechovky.
V pořadu vystoupí lidový vypravěč Jožka Černý
Vstupné: 50,- Kč
12. října od 17 hodin
SETKÁNÍ SNK ED (VOLEBNÍ STRANA Č.5) S VOLIČI
15. října od 19 hodin
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Divadelní komedie o věčném manželském trojúhelníku.
V režii Jiřího Menzela hrají: Jana Švandová, Josef Carda, Rudolf Hrušínský.
Vstupné: 180,- Kč, důchodci: 120,- Kč
17. října od 18 hodin - kavárna KD
FILMOVÝ KLUB: „BÝT SKINHEADEM“
podrobně zmapovaná historie i současnost hnutí skinheads.
18. října od 19 hodin
NEOČEKÁVANÝ VEČÍREK PETRA JANČAŘÍKA A JEHO HOSTŮ
ANEB RÁDIO NA CESTÁCH.
Pořádá strana Volba pro město Klášterec nad Ohří.

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
27. 9. - 29. 10. 2006 v Galerii Thun
PODZIMNÍ SALÓN KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
6. 10. - 12. 11. 2006 v Galerii Thun
VÝSTAVA OBRAZŮ MIROSLAVA JAVŮRKA
A STUDENTŮ AVU PRAHA „PROJEKT 3“
- atelier klasických malířských technik.
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KL Á ŠTEREC K Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Národní házenkářky prochází první
ligou zatím s rozpačitými výsledky

Spoje Praha - Klášterec
15:14 (11:6)
Kláštereckým hráčkám utekl první
poločas, domácím naopak vše vycházelo. Druhá půle byla doslova
jako z jiného zápasu a role se otočily. Hostující tým v závěru utkání
srovnal, ale bohužel pan rozhodčí
spornými výroky domácí družstvo doslova dotlačil k vítězství.
Klášterec měl po ukončení utkání výhodu dohrávaného trestu ze
vzdálenosti 1 metru od brankoviště, domácí bekyně při střele viditelně pokrčila nohy, což znamená
za ŠEST (pokutový hod). Bohužel
to rozhodčí v klidu přešel!!!!!
Branky za Klášterec:
Myslíková 5, Houšková 4, Sochorová 2, Kanická 2, Černá 1.
Klášterecký tým národní házené
hostil doma v dalším dvojkole 1.ligy žen celky Modřan a Hlinska.
Klášterec - Modřany
12:12 (7:8)
V sobotním utkání s pražským
celkem z Modřan se očekával vyrovnaný boj, přesto bylo jasným
cílem vyhrát. Bohužel, jak se stalo už zvykem, domácí tým první

půli prohrál a to zejména zásluhou
slabšího výkonu útočnic. Ve druhé
půli se výkon příliš nezlepšil, nakonec se však domácí tým dokázal v závěru vybičovat alespoň ke
srovnání a spravedlivé remíze.
Branky za Klášterec:
Černá 4, Myslíková 3, Chvátalová
2, Sochorová 1, Houšková 1, Kanická 1.
Klášterec - Hlinsko
7:11 (4:9)
V neděli se nastavený trend nijak
nezměnil a domácí hráčky po první půli opět prohrávaly. Družstvo
Hlinska si pak vedení v druhé polovině utkání pohlídalo. Opět se
ale projevil psychický blok domácích útočnic, podpořený nedodržováním pokynů trenérky.
Kláštereckým házenkářkám se
tedy opět nedařilo a zisk jednoho bodu je považován za ztrátu.
Příští zápas sehrají v Chomutově
a doufají, že v tomto derby budou
mistrovskému celku vyrovnaným
soupeřem.
Branky za Klášterec:
Sochorová 2, Myslíková 2, Houšková 1, Kanická 1, Černá 1.

AUTOŠKOLA - ING. JAN CHVÁTAL

Autoškola Ing. Jana Chvátala přijme do svého kolektivu
učitelku (popř. učitele) praktické jízdy (popř. teorie).
Podmínka: slušný člověk a nekuřák.
Požadované vzdělání: vysokoškolské (popř. úplné střední odborné), učitelský průkaz výhodou - zaměstnáme
ihned. Cena kurzu na učitelský průkaz: cca 15 000,- Kč
Upozorňujeme všechny organizace a soukromé osoby na povinnost školení řidičů při jakékoli změně nebo novele zákona
a vyhlášky. Tato doba nyní nastala. Nový zákon č. 411/2005
platí od 1.7. 2006.
Na prodeji již nová učebnice s testy.

Školíme a přezkušujeme každý týden
v Chomutově, v Kadani nebo ve Vašem závodě.
Přezkoušení provádí: Ing. Jan Chvátal,
pověřený zkušební komisař Ministerstva dopravy ČR
Kontakt na e-mail: chvatal@ktkadan.cz
Mob: 602 791 791
Na prodej samostatně stojící RD v obci Mírová, okr.
KV. Velký dům s krásnou zahradou, nedaleko města.
Cena: 2.900.000,- Kč.
RK Finosa CV s.r.o., tel. 474 623 100, www.finosa.cz

Fotbalové výsledky FK Klášterec
Klášterecký oddíl kopané uspořádal pro své nejmladší fotbalisty
turnaj, ke kterému přizval celky
Postoloprt, Ervěnic a německý
SV G/W Wernesgrün. Klášterečtí
tak trochu vraceli dluh německým
fotbalistům, kteří je v červnu pozvali na svůj turnaj. Ale i s ostatními účastníky udržuje klášterecký
klub velmi dobré fotbalové styky,
a tak byl turnaj pojat v přátelském
duchu, i když se hrálo přísně podle
pravidel ČMFS. I když nebylo nejdůležitější, kdo zvítězí, přesto se
sluší dodat, že vítězství si nakonec
vybojoval SV G/W Wernesgrün
před domácím Kláštercem. Třetí
skončili TJ VČSA Ervěnice. Organizátoři touto cestou děkují nejen
sponzorům, ale všem ostatním,
kteří pomohli tento turnaj zorganizovat.
Výsledky:
Muži:
Duchcov - FK „A“ 2:1 (1:0)
gól FK: Molnár
FK „A“– Litvínov B 2:1 (1:0)
góly FK: Škréta, Papoušek P.
FK „B“ – Mad. Chomutov 9:1 (7:1)
góly FK: Kučera 5, Klimčák 3, Procházka

FK – Žatec 1:1 (0:1)
gól FK: Kovařík
Starší žáci:
FK - Ervěnice 7:3 (4:2)
góly FK: Mařík 3, Homoláč 2,
Bauer, Matiko
FK - Žatec 0:4 (0:3)

Blšany B - FK 8:2 (3:0)
góly FK: Hofman, Hlaváček
Přípravka starší:
FK – 1.SK Jirkov 2:1 (0:0)
góly FK: Rak, Kopica
Vilémov - FK 3:5 (2:2)
góly FK: Bogdan 2, Mokriš, Kolář,
Kopica

Kl. Jeseň - FK „B“ 1:7 (1:2)
góly FK: Kučera 5, Klimčák 3, Procházka

Postoloprty - FK 4:3 (2:2)
góly FK: Homoláč 3

Přípravka starší:
FK - Ervěnice 3:1 (1:0)
góly FK: Chlouba 2, Košer

Dorost:
Černčice - FK 0:6 (0:2)
góly FK: Homoláč 2, Kovařík, Perout, Mikláš, Blažek

Mladší žáci:
FK - Ervěnice 2:0 (1:0)
góly FK: Hofman, Rak

Chomutov - FK

1:1 (1:0)

      

Sloužení zkoušky základní ovladatelnosti se psem se povedlo
V Otvicích se konaly zkoušky podle Národního zkušebního
řádu a odvážlivkyně Jana Bauerová s Barborou Blehovou se
vydaly tuto zkoušku složit před rozhodčí paní Kalousovou.
Jelikož jsou povely dány přímo řádem (co povel navíc, to bodová ztráta), jistota se trošku vytrácela, ale povedlo se. Jana
Bauerová s border kolii „Ace Hříšné mládí“ již mají jednu
zkoušku, která se dělá ve 13. měsíci věku z ovladatelnosti psa
(ZOP), splněnou. A tak opět zabodovaly. Jeden povel u požadovaného cviku stačil rozhodčím a jen nepřesné provedení znamenalo drobnou bodovou ztrátu. Speciální cviky, například přivolání venčících psů, pes nereagující na hlučnou
osobu vedle sebe přímo mluvící na psa a ponechání psa uvázaného s psovodem v zákrytu, aniž by napadal kolemjdoucí
a procházejícího psa, splnila na výbornou. Na německého
ovčáka Barbory Blehové „Sendy“ byla také krásná podívaná.
Svou mladičkou cvičitelku poslouchal moc pěkně a zkoušku
ZZO také splnil. U „Sendy“ byla trochu nežádoucí bojovnost
při cviku ponechání psa o samotě, ale ostatní dva speciální
cviky pes se svojí cvičitelkou splnili.
Jana Bauerová

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Bezplatně pronajmu zahradu s
domem za dobrou údržbu! Nejraději důchodci.
Tel.: 776 288 164, 603 415 574
Prodám nosič a 4 ks držáků na
kolo (na Felicii) - použité.
Tel.: 607 194 691
Zadám domácí montážní práci
- montáž elektrosvorek Tel.: 602 720 647
Pronajmu byt 1+1 v Žitné ulici,

dlouhodobě. Solidní jednání. Volete
nebo pište sms – po 19. hod.
Tel.: 605 550 741
Prodám zahrádku v osobním
vlastnictví v lokalitě nad Ciboušovem „Lesní“. Úřední odhad 230
000,- Kč. Chata zděná, voda, skleník, WC, plynová kamna, kamna
na uhlí.
Tel.: 474 331 749
Prodám družstevní byt 4+1 s

lodžií ve zvýšeném přízemí v Klášterci nad Ohří. byte je po částečné
rekonstrukci. Stěhování v 11/2006.
Cena 400 000,- Kč.
Tel.: 602 123 359
Provádím veškeré stavební práce. Pouze o víkendech. Jsem levný.
Tel.: 723 007 849
Vyčistím a opravím šicí a psací stroje.
Tel.: 728 476 060
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