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Slavnostní koncert
slova a hudby

Město otevřelo nové hřiště pro nejmenší děti

Zveme vás do knihovny

V úterý 18. října bylo do provozu uvedeno nové dětské hřiště v ul. Sadová. Slavnostního otevření se za město zúčastnili starosta Houška, místostarosta Bilík, tajemnice města Mgr. Antolová, zastupitelé Mgr. Andrle a V. Klíma a z odboru
místního hospodářství vedoucí Ing. Slunečková a Ing. Dragomirová. Přítomen byl také vedoucí obchodního odděleni
Hřiště s.r.o. Ing. Antonín Kopřiva za zhotovitele a sponzora, společnost ČEZ reprezentoval na dopoledním setkání u
příležitosti oficiálního otevření nového hřiště Mgr. Ondřej Horák, regionální manažer komunikace. Dětské hřiště je
určeno pro děti od 3 let. Všechny staré nevyhovující prolézačky z původního hřiště byly odstraněny a nahradily je
nové herní prvky z akátového dřeva, jež dodala společnost Hřiště, s.r.o. Samotné herní prvky vč. montáže přišly na
více než půl milionu korun. Další náklady, které zahrnují výstupní kontrolu hřiště, úpravu trávníku, doplnění mobiliáře
a provozního řádu, jsou odhadovány na 30 tis. Kč. Projekt vznikl za finančního přispění společnosti ČEZ, a. s., která na
vybudování hřiště věnovala 600 tis. Kč.
-lara-

Začíná podzim, a to je v městské
knihovně období aktivity a akcí pro
naše čtenáře. Aktuálně bychom vás
rádi pozvali na akce spojené s týdnem knihoven. 21. října proběhne
v městské knihovně další z oblíbených „Posezení s…“ . Tentokráte
máme pro zájemce připraveno povídání s autorkou knížek pro ženy paní
Petrou Makoliovou – Martíškovou.
Nejedná se o žádnou přednášku, ale
o přátelské posezení, kde můžete
pokládat jakékoli dotazy týkající se
literární tvorby. Přijít proto můžete
kdykoli mezi 13 a 17 hodinou.
Další z již tradičních akcí proběhne
26. října, kdy budeme v knihovně
vystavovat nádherné podzimní květy. Výstava květin je prodejní a bude
otevřena od 9 do 18 hodin s malou
přestávkou na oběd. Přijďte si koupit
krásné chryzantémy nebo se jenom
pokochat barvami podzimu.
A konečně do třetice. Dne 24. listopadu proběhne v městské knihovně
„Adventní štrúdlování“ - soutěž o
nejlepší klášterecký štrúdl. Vyzýváme všechny hospodyňky, které by si
chtěly poměřit síly v disciplíně pečení
štrúdlu, aby se předběžně hlásily do
soutěže. Máme jen 12 míst pro soutěžící, vlastně už jen deset, tak neváhejte a přihlašujte se osobně nebo
telefonicky na recepci oddělení pro
dospělé.
Mgr. M. Biša, ředitel MK

Město Klášterec nad Ohří si dovoluje
všechny pozvat na slavnostní koncert
slova a hudby z díla J. J. Ryby – ZPĚV
SRDCE.

V úterý 25. října 2011 v 18 hodin oslaví město Klášterec nad Ohří s několikadenním předstihem 93. výročí
založení naší republiky. A oslaví ho
opravdu velkoryse. V kostele Nejsvětější Trojice bude proveden po
celé republice proslavený Slavnostní
koncert slova a hudby z díla J. J. Ryby
– ZPĚV SRDCE. Jeho interprety jsou
umělci evropského renomé, skuteční
mistři svého oboru. Sedm kapitol z
vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednese náš přední herec a
recitátor Vladimír Matějček, varhanní skladby J. J. Ryby hraje Vladimír
Roubal, ředitel kůru Strahovského
kláštera v Praze. Oba jsou klášterecké
kulturní veřejnosti dobře známí ze
svých předchozích vystoupení. Klášterec se tak stane dalším z více než
padesáti míst naší republiky, kde se
koncert už konal. Úvodem promluví
ředitel Muzea Mgr. Kopica, spoluúčinkovat bude Pěvecký sbor místní ZUŠ.
Koncert, na který jsou všichni občané
srdečně zváni, se jistě stane důstojnou slavností celého města.

POZVÁNKA
Ve čtvrtek 27. října 2011 v 14:30
se uskuteční na místním hřbitově

PIETNÍ AKT
k výročí vzniku samostatného
československého státu.
Hudební doprovod soubor Fantasie, slavnostní projev, kladení
věnců, státní hymna...

na pietní akt

Týden se SPCCH oslavili tancem a sportem
Již posedmé se v České republice konal
Týden se SPCCH v ČR, o.s., tradiční akce
Svazu postižených civilizačními chorobami. Akce, která má za cíl seznámit s
činností sdružení širokou veřejnost, se
uskutečnila stejně jako v předchozích
letech také v Klášterci. Místní organizace uspořádala pro své členy - a
nejen pro ně - dvě zajímavá setkání.
Zatímco Netradiční olympiáda, jež se
konala v úterý 11. října Na Vyhlídce
v Rašovicích, se nesla ve sportovním
duchu, čtvrteční Společenský večer
patřil především tanci a zábavě. Ve
velkém sále kulturního domu přivítala
přítomné nejen předsedkyně místní základní organizace SPCCH Anna
Tussetschlägerová, ale také pozvaní
hosté starosta Jan Houška a vedoucí
odboru sociálních věcí Ing. Řeháčková. Pořadatelé si sice museli narychlo
poradit s neočekávanými změnami
doprovodného programu, přesto
se letošní společenský večer v rámci
Týdne se SPCCH vydařil. Za gymnastky Žabičky a tanečníky z TK Styl, kteří
se kvůli vážným osobním důvodům
svých vedoucích tentokrát omluvili,
zaskočila dvojice neméně talentova-

ných orientálních tanečnic z Chomutova vystupujících pod uměleckým
názvem Orchidée Noire. Hudební
doprovod obstarala kapela Sonet a
vedle tance se našel čas i na vyhlášení
vítězů úterní netradiční olympiády.
Síť 330 organizací a klubů SPCCH v
80 městech po celé republice sdružuje v současné době na 55 tisíc osob
postižených civilizačními chorobami, především dlouhodobě a trvale
nemocných a seniorů. Svaz se zamě-

Učitelé si vyměnili
role se svými žáky

řuje především na obhajobu práv,
potřeb a zájmů občanů se zdravotním
postižením, na podporu integrace a
na poskytování odborných sociálních
služeb. V rámci jednotlivých klubů
probíhají zdravotní přednášky, organizace pořádají zdravotní vycházky,
sportovní odpoledne, výlety...
Více informací o činnosti SPCCH v ČR
se dozvíte na internetových stránkách občanského sdružení www.
spcch.cz
-lara-

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

7. října se na ZŠ Školní uskutečnil seminář PhDr. Richarda Brauna
zaměřený na problémové situace ve
výuce.
Bylo to již podruhé, co na této škole
seminář pana doktora Brauna, dlouholetého pražského školního psychologa, proběhl. První se věnoval
managementu třídního kolektivu,
ten druhý byl tentokrát zaměřen na
rozvoj pedagogicko-psychologických
dovedností. Učitelé si vyzkoušeli různé aktivity a formy práce s dětmi.
Seminář byl částečně financován z
dotace Krajského úřadu v Ústí nad
Labem, která byla škole přidělena
na prevenci rizikového chování dětí.
V Minimálním preventivním programu školy se totiž pamatuje nejen na
vedení žáků k zdravému životnímu
stylu, ale také na zvyšování odborné
způsobilosti učitelů.
Většina učitelů hodnotila seminář
velmi pochvalně, a tak doufejme, že
přispěl k obohacení jejich náročné a
odpovědné práce. Mgr. I. Máchová

www.klnoviny.cz
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Saved by the Bell
Zachráněn zvoněním
5. října se Základní škola Školní připojila k tisícům vzdělávacích zařízení
po celém světě, aby si zapojením do
akce Saved by the Bell – Zachráněn
zvoněním připomněla, že základní
školní docházka stále ještě není přístupná všem dětem světa.
Když v roce 1774 zavedla císařovna Marie Terezie povinnou školní
docházku pro děti od šesti do dvanácti let, položila základy k tomu,
že se i naše země postupně stávala
domovem gramotných a vzdělaných
obyvatel.
Dnes považujeme školu za naprostou
samozřejmost a – přiznejme si – často
nám leze na nervy. I ten nejsvědomitější žák, který opravdu upřímně rád
chodí do školy (ano, najdou se i takoví), občas zatouží zůstat doma. Chci se

ale domnívat, že přes všechny výhrady, které ke škole máme, nikdo z nás
opravdu netouží zůstat nevzdělaným
negramotným prosťáčkem, protože
jenom vzdělání přináší člověku svobodu volby možností zařídit si život
podle svých představ.
Přesto existuje řada zemí na světě,
kde děti možnost navštěvovat školu
prostě nemají. Školních budov i učitelů je na mnohých místech nedostatek nebo je síť škol tak řídká, že je
vzdělání umožněno jenom dětem ve
velkých městech, a to ještě ne všem.
Nutnost tento stav radikálně změnit
si v roce 2000 uvědomili představitelé 191 států (včetně naší republiky) a
zavázali se během patnácti let udělat
vše pro to, aby bylo základní vzdělání
dostupné pro všechny děti světa. Rok
2015 se kvapem blíží a při pohledu na
mapu se nezdá, že by byl tento úkol
splněn.
Žáci ZŠ Školní se proto sešli s učiteli
v tělocvičně, kde mohutným zvoněním vyjádřili své sympatie s těmi,
kteří by napříště už měli být školním
zvoněním zachráněni.
Školní zvonění totiž neznamená
jenom osvobození od vyučování,
když končí poslední hodina, ale naopak i osvobození od negramotnosti a
tedy i chudoby v rozvojovém světě.
Ať tedy mají možnost všechny děti
světa slyšet školní zvonek.
Mgr. Bronislav Krhánek
ZŠ Školní
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
v souladu se zákonem 312/2002 Sb.,
o úřednících samosprávných celků
vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici
pracovník/ce ekonomického
odboru - pokladní
s místem výkonu práce na Městském
úřadu v Klášterci nad Ohří.
Veškeré informace naleznete na

www.muklasterec.cz

O Mírové 481 se stále jedná
Jak jsme vám slíbili v minulém vydání Kláštereckých novin, vracíme se
k dění kolem prodeje bytů v Mírové
481. V předchozím článku jsme vás
seznámili s historií celé kauzy a s problémy, které způsobil zdejším nájemníkům zvolený způsob prodeje a přístup majitele „věžáků“ V. Kordulíka.
Zatímco někteří nájemníci - možná i
z obavy, že o svůj byt přijdou, pokud
kupní smlouvu včas nepodepíší -se
nakonec rozhodli na podmínky předložené V. Kordulíkem přistoupit, řada
dalších s podpisem smlouvy v této
podobě rozhodně nesouhlasila. Vadilo jim nejen nezbytné přijetí závazku
splácet jako členové SVJ mnohamilionové finanční vyrovnání za provedené opravy, ale hlavně podmínka
uhradit daň z převodu nemovitosti. Tu
totiž v podobných případech hradí v
naprosté většině prodávající. Nespo-

kojení nájemníci si najali právního
zástupce - JUDr. Martinů - a zároveň
požádali o pomoc klášterecké zastupitele a také vedení města. Proběhlo
několik setkání za účasti místostarosty Ing. Stehlíka, město si vyžádalo stanovisko právníka a na konci září se o
celé záležitosti diskutovalo přímo na
jednání zastupitelstva, a to za hojné
účasti samotných nájemníků.
Po úvodním vystoupení JUDr. Martinů, která zastupitele seznámila s hlavními důvody nesouhlasu některých
nájemníků s obsahem předložené
kupní smlouvy, informoval přítomné
nájemníky na oplátku místostarosta
Stehlík o výsledcích dosavadního jednání s Václavem Kordulíkem. Podle
místostarosty Ing. Stehlíka vyplynul
ze vzájemných jednání s majitelem
„věžáků“ následující kompromis:
50 % daně z převodu nemovitosti zaplatí V. Kordulík, 50 % kupující.
Zaplacenou polovinu daně z převodu
nemovitosti pak nájemníkům zpětně
proplatí město ze svého rozpočtu. S
navrženým postupem ale přítomní
nájemníci nesouhlasili. „Daň z převodu nemovitosti platit nechceme, ale
nechceme ani, aby ji za nás platilo město. To potřebuje peníze na jiné věci. Ať ji
zaplatí pan Kordulík jako prodávající.“
Proti se postavili i někteří zastupitelé.
Bc. Kohout označil příspěvek města
na proplacení části daně za „dar“ pro
V. Kordulíka. „Domy jsme mu prodali za
určitých podmínek a ty by měl splnit.“
Celou situaci ještě zkomplikoval fakt,
že někteří z nájemníků již předložené
kupní smlouvy podepsali a zavázali

se v nich daň z převodu nemovitosti
uhradit v plné výši. Podle Ing. Stehlíka
tak sice možná učinili pod nátlakem
a neinformovaní, to ale nic nemění
na faktu, že v jejich případě se bude
těžko zasahovat do již uzavřené
smlouvy.
Po dlouhé diskusi zformulovali zastupitelé následující usnesení, které 19
hlasy schválili: „Zastupitelstvo města
projednalo a ukládá starostovi města jednat s p. Václavem Kordulíkem
o vypuštění článku 10.3 ze smlouvy
předkládané oprávněným nájemníkům, kteří do 22. 9. 2011 nepodepsali
tuto smlouvu, tj. povinnost hradit daň z
převodu nemovitosti kupujícím. Pokud
nedojde k dohodě, bude toto považováno za porušení čl. 5.6 Smlouvy o
převodu vlastnictví k nemovitostem
a o postoupení pohledávek ze dne 28.
06. 2010 uzavřené mezi Městem Kláštercem nad Ohří a p. Václavem Kordulíkem“. Jak připomněla zastupitelka
Mgr. Dimunová, dohoda uzavřená
mezi městem a V. Kordulíkem počítá v případě porušení stanovených
podmínek - tedy i té, že daň z převodu nemovitosti platí prodávající - se
sankcí pro V. Kordulíka ve výši 100
tisíc korun.
Podle posledních informací, které
máme k dispozici, jednání mezi starostou J. Houškou a V. Kordulíkem
nadále pokračují.
Jak celá kauza dopadne? Kdo nakonec zaplatí daň z převodu nemovitosti a jak to bude s těmi, kteří už
smlouvu podepsali? Situaci budeme
i nadále sledovat.
-lara-

Přišlo na adresu redakce ...
V Kláštereckých novinách číslo 19/11
z 6. října vyšel článek týkající se prodejů bytů v ulicích Mírová 480 a 481.
Jako zástupce p. Kordulíka v tomto
projektu si dovolím opravit některé
nepřesnosti výše zmíněného textu.
Kupní smlouva která byla předložena
nájemníkům byla dopředu konzultována se zástupci města a dle jejich
požadavků upravována. Jak se ukázalo největší problém vznikl u placení
daně z převodu nemovitosti. Tak aby
byly zachovány stejné podmínky prodeje bytů jako při předchozích privatizacích bytů města měla být správně
daň z převodu nemovitosti placena
městem. V současnosti je dohodnuto, že budoucí kupující nejprve daň
zaplatí a posléze ji dostanou proplacenu z 50 procent od p. Kordulíka a
z 50 procent od města. Celou částku
bude vyplácet město.
Prodeje bytů probíhají za nižší cenu
než za kterou byly odkoupeny od
města tudíž je naprosto logické, že
platba plné částky daně by znamenala jen další ztrátu pro p. Kordulíka.
Daň ovšem vůbec nezatíží budoucí
kupující a tudíž jde jen o účelově šířenou fámu.
Drobný komentář zaslouží i úvaha o
rekonstrukci domů a její výši. O rekonstrukci z jejíhož provedení všichni
nájemníci v tomto roce již profitovali. Přestože byla dlouhá zima a teplo
zdražilo, v Mírové byly přeplatky na
službách a energiích. Samozřejmě
právě díky rekonstrukci. Ano nemuseli jsme dělat nic a všichni nájemníci
mohli doplácet nemalou částku. Toto
už samozřejmě kritici nevidí. Nevidí ani, že první zimu pan Kordulík
dotoval ze svého stovkami tisíc účty
za teplo a služby protože velká část
bytů které převzal byly buď prázdné
nebo s neplatiči. Rekonstrukce která
byla financována bez bankovního

úvěru neměla později šanci. Banka
by totiž peníze nepůjčila z důvodu
velkého počtu neplatičů. Pan Kordulík se zachoval s péčí řádného hospodáře a domy na svůj náklad opravil.
Je pravdou, že bylo na poslední chvíli
zažádáno o dotaci Zelená úsporám
jejíž součástí byly rozpočty na rekonstrukci jednotlivých domů. Je velkou
otázkou zda tyto peníze budou vyplaceny s ohledem na stav tohoto dotačního programu který je obecně znám
v široké veřejnosti. Kritika rekonstrukce a zateplení domů je tedy z výše
uvedených důvodů lichá.
Všechny požadavky města byly
doposud splněny v řádném termínu
a přesto dochází k prezentaci podobných názorů které jsou daleko od
reality a na kterých se snaží profitovat
provinční právnička Petra Janů. Zhrozil jsem se při některých jejích argumentech a bohužel se musel hořce
zasmát naprosté neznalosti základů
práva, daňových zákonů, postupů
atd. Paní doktorka prodává hodně
kalnou vodu a vydává ji za víno a to
právě našim nájemníkům kteří dnes
nesouhlasí s našimi návrhy i přesto že
byty kupují za zlomek tržní ceny a dle
podmínek města. No jsme v České
Republice kde se nikdy nezavděčíte
a na prostých lidech může leckdo

bezelstně vydělávat sliby něčeho co
nepřijde.
Už nikdo nevidí, že po začátku našeho působení jsme konečně ukončili
smlouvy nejhorším nepřizpůsobivým nájemníkům kteří dlužili i stovky tisíc. Dnes u nás podobní dlužníci
nežijou a nebudou žít. Nájemní vztah
jsme ukončili i lidem kteří se neuměli
chovat civilizovaným způsobem. Za
tím jsou stovky hodin práce ku prospěchu celé lokality a ku prospěchu
Klášterce. Ano některé z našich bytů
jsou dnes v režimu „sociální“ s čímž
město nesouhlasilo. I tak jsme městu nabídli spolupráci na zaplňování
těchto volných startovacích bytů.
Kdo zná lokalitu kolem domu Mírová
480 bude jistě souhlasit, že zde stav
nebyl zhoršen, právě naopak.
Rád bych závěrem znovu zdůraznil,
že veškeré dokumenty předkládané
nájemníkům byly právě z důvodu
možných vysokých pokut vždy předem konzultovány s městem a bez
průtahů upravovány dle požadavků
města.
Mgr. Jiří Suremka
Pozn. red. - Jednání podle posledních
informací stále probíhají, nic není definitivně rozhodnuto. Právní zástupkyní
nájemníků je JUDr. Jana Martinů. Článek otiskujeme v jeho původní podobě.

Policie informuje ...

Vymyšlená loupež ...
XKlášterečtí policisté pátrali od konce

září po pachateli, který na chodníku
ve Školní ulici napadl procházejícího
mladíka a sebral mu mobilní telefon.
Při výpovědi poškozený uvedl, že
pachatele pronásledoval až do doby,
kdy byl napaden. Při vyšetřování však
policisté zjistili, že k loupeži nedošlo. Mladík totiž chtěl svůj telefon
prostřednictvím 29letého údajného
pachatele prodat a za získané peníze
zakoupit drogy. Muž telefon prodal
za 800 korun, ale peníze si nechal.
Mladík měl strach před matkou, a tak
si všechno vymyslel. Jednání 29letého pachatele policisté vyhodnotili
jako přestupek proti majetku, byl
odevzdán k vyřešení příslušné komisi
Městského úřadu Klášterec nad Ohří.

Žhář skončil ve vazbě ...
X27letého muže z Klášterce nad Ohří

obvinili policisté z trestného činu
poškození cizí věci. V Chomutovské
ulici totiž úmyslně poškodil prodejnu
tím způsobem, že v zadním traktu
budovy založil požár. Jen díky náhodnému svědkovi nelehla popelem celá
budova v hodnotě několika milionů
korun, ale vznikla škoda za tisícovku.
Pachatel skončil po výslechu v policejní cele a byl podán návrh na jeho
vzetí do vazby. Co bylo příčinou jeho
jednání, vyšetřují nadále policisté. Na
příkaz soudkyně Okresního soudu
Chomutov byl pachatel následně
eskortován do vazební věznice v Litoměřicích.

Pytlák v oboře ...
XKlášterečtí policisté pátrají po totož-

nosti neznámého pachatele, který
minulý měsíc vnikl do obory poblíž
Okounova. Překonal plot a na místě
zastřelil čtrnácteráka jelena evropského. Hlavu s trofejí odnesl. Případnému
pachateli hrozí obvinění hned ze dvou
trestných činů – krádeže a poškození
cizí věci.

Dívka narazila do auta ...
XDopravní policisté řešili kolizi v Kláš-

terci nad Ohří. Po chodníku ulice Husova jela na jízdním kole 8letá dívka. Při
sjíždění z chodníku na komunikaci
nedala přednost v jízdě přijíždějícímu
osobnímu vozidlu a došlo ke střetu.
Cyklistka neměla při jízdě na kole na
hlavě ochrannou přilbu a na silnici se
pohybovala bez dozoru osoby starší
15 let. Při kolizi naštěstí utrpěla pouze
lehké zranění, na ošetření byla převezena do nemocnice. Vyšetřování
nehody nadále pokračuje.

Za napadení potrestán nebude ...
XV Klášterci nad Ohří vyšetřují poli-

PNEUSERVIS
Klášterec nad Ohří, Václava Řezáče 95
** cca 50m od kina Svět **

Prodej nových pneumatik, hliníkových kol za internetové ceny
Prodej použitých pneumatik a hliníkových kol - velký výběr!!
Přezouvání kol - i nízkoprofilové pneumatiky

Provádíme veškeré opravy a lepení pneumatik!!
Kontakt: +420 608 227 230, +420 777 655 177
Otevřeno Po - So
VAŠE AUTO OBUJEME ZA VELMI PŘIJATELNÉ CENY

cisté incident mezi manželi. 34letý
muž napadl v bytě v Lipové ulici svoji
manželku. I když ženě způsobil zranění, které si vyžádalo ošetření u lékaře
s následnou hospitalizací v nemocnici, nebude za své jednání po zásluze
potrestán. Žena totiž nedala souhlas
s trestním stíháním svého manžela a
rovněž nedala souhlas s poskytováním údajů o svém zdravotním stavu.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem policisté vyšetřování napadení
odloží.
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Dokončení I. etapy regenerace Nového sídliště
v ulicích Lípová, Olšová, Okružní a Dlouhá se prodlouží
13. října 2011 schválila Rada města Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo s firmou
STAVMAX s.r.o. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla
z původního 31. 10. 2011 na 30. 11. 2011. Nedodržení původního termínu
dokončení je zapříčiněno požadavkem Dopravního inspektorátu PČR a Odboru dopravy MěÚ v Kadani, podle kterého je nutné z důvodu zachování obousměrného silničního provozu a provozu MHD provádět stavbu po předem
stanovených úsecích zejména v ulici Okružní a Olšová.

Majitelé chat u Ohře
nemusí mít obavy
V souvislosti s přípravou nového
územního plánu města se objevily
spekulace, že město Klášterec nad
Ohří chystá rušení chatové oblasti v
údolí řeky Ohře.
Obavy majitelů zdejších zahrádek
pramení z části Návrhu zadání pro
pořízení územního plánu města Klášterce nad Ohří. V tomto dokumentu se
mimo jiné uvádí, že romantické údolí
řeky Ohře bylo od 60. let postiženo
zcela nevhodnou výstavbou rekreačních chat – poškození krajiny, příjezdy, výstavbou železnice, technické
vybavení, a že by bylo vhodné tento
prostor rehabilitovat postupným
odstraněním rekreačních chat apod.
Podle vedoucí odboru územního plánování Ing. Vocilkové se ale lidé rozhodně nemusí o své zahrádky strachovat. Zmíněný dokument je pouze
návrhem zadání a v současné době
prochází připomínkovacím řízením.
Některé věci obsažené v tomto návrhu se proto do samotného zadání
územního plánu nedostanou. Část
věnovaná odstranění rekreačních
chat v údolí Ohře je jedna z nich.
„Jde o jakousi ideální vizi zpracovatele
územního plánu Ing. arch. Komrsky,
která je ale nerealizovatelná. Město
Klášterec nad Ohří nemá nic takového
v plánu,“ vysvětluje Ing. Vocilková.
Návrh zadání Územního plánu Klášterec nad Ohří je vystaven k veřejnému
nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři
č. 405 Městského úřadu Klášterec
nad Ohří a na www.muklasterec.cz
do 21. 10. 2011.
-lara-

Poděkovaní starostovi
17. října budou zahájeny přípravně práce na konečné úpravě povrchů komunikací. Snahou investora je nejdříve provést povrch komunikace Lípová, zprovoznit průjezd ulicí a nová parkovací místa. Následně bude probíhat frézování
povrchu komunikace Olšová-Okružní a provedení závěrečného povrchu. V této fázi výstavby bude omezeno parkování v ulici Olšová-Okružní a provoz po
komunikacích. Žádáme občany o pozornost při průjezdu staveništěm a o trpělivost při provádění asfaltových povrchů, na které není možné najet ihned po
provedení. Při nedostatku parkovacích míst a dopravních omezeních je možné
využít odstavnou plochu u koupaliště.
Petr Knap
vedoucí odboru rozvoje města, realizace investic a správy majetku

Regenerace Petlérská II.- 2. etapa
Právě probíhající první etapa regenerace nového sídliště sice ještě
nějakou dobu potrvá, ale už nyní
jsou v plném proudu přípravy na tu
následující. V rámci druhé etapy, jež
je naplánována na příští rok, se stavbaři vrátí do ulic Okružní a Olšová a
nově se stavební ruch dotkne také
ulic Topolová a U Koupaliště. Opět
se budou rekonstruovat chodníky
a silnice a budovat nová parkovací místa, ale nejen to. Druhá etapa
přinese do této části nového sídliště
hned několik „převratných“ novinek.
Pojďme si ji nyní podrobněji představit.
První velkou změnou bude vybudování propojovací komunikace
mezi parkovištěm v ul. Topolová a
ul. Olšová. Další nově vzniklá jednosměrná komunikace propojí ul.
Topolová a parkoviště u Aquaparku.
Nových tras se dočkají nejen řidiči,
ale také pěší. Podél oplocení Aquaparku - od parkoviště za bytovými
domy v ul. Okružní až k současné
zastávce MHD U Koupaliště - vznikne nový chodník (in line dráha).
Ruku v ruce se stavbou propojovacích komunikací dojde k rozšíření
několika stávajících parkovišť. Par-

koviště u Aquaparku v ul. U Koupaliště bude mít nově kapacitu 89 stání (z toho 5 stání ZTP) a parkoviště
v ul. Topolová bude mít kapacitu
97 stání (z toho 7 stání ZTP). Další parkovací místa vyrostou podél
nové propojovací komunikace z ul.
Olšová do ul. Topolová. Řidičům zde
bude k dispozici 52 šikmých stání (z
toho 2 stání ZTP). Část navržených
stání bude určena pro malé nákladní automobily. Podél komunikace v
ul. Topolová (v místě od vjezdu na
parkoviště a vjezdu do ul. Okružní)
vznikne 13 nových šikmých parkovací stání (z toho 1 stání ZTP).
V rámci II. etapy regenerace nového
sídliště bude dále provedena úprava vjezdu ke stávajícím garážím v
ul. U Koupaliště a vedle parkoviště u
Aquaparku bude vybudována nová
autobusová zastávka. Projekt počítá
i s umístěním nového kontejnerového přístřešku v ulici Topolová či
s úpravou stávajícího hřiště v téže
ulici.
Pro bližší představu si můžete prohlédnout mapu se zakreslenými
změnami, kterou najdete až do 26.
října na elektronické úřední desce
na adrese www.klasterec.cz -lara-

Ráda bych touto cestou poděkovala
panu starostovi Houškovi za vstřícné
jednání a ochotu při řešení situace,
která nastala v naší chatařské oblasti
Mariánské údolí, kde se šířily mylné
zprávy o demolici. Ve svém volném
čase nás navštívil a všem chatařům,
kteří se zúčastnili, uvedl věci na pravou míru a snažil se pomoci i s celou
řadou dalších dotazů. Děkuji za
všechny chataře, pane starosto.
Jana Šefránková

Střípky ze zasedání
rady města
V úterý 4. října se uskutečnila 25. schůze rada města. Přinášíme vám několik
z našeho pohledu zajímavých bodů
jednání. Rada města mimo jiné:
• schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem rolby Kässebohrer PiBu 200 a lyžařského vleku
Tatrapoma na Měděnci v areálu
Alšovka se Zájmovým občanským
sdružením „HORAL VENKOV“, Klášterec nad Ohří za cenu 100,- Kč/rok
a doporučila Zastupitelstvu města
Klášterce nad Ohří schválit poskytnutí finančních prostředků pro rok
2012 Zájmovému občanskému
sdružení „HORAL VENKOV“ ve výši
250.000,- Kč na zajištění provozu
lyžařského areálu, energií, PHM a
odměn obsluhy;
• schválila udělení výjimky z OZV
č. 7/2008 p. Dorčo Dautovský, IČ
28675304, Klášterec nad Ohří na
pořádání veřejných hudebních
produkcí v baru „U Dvou medvědů“ v době nočního klidu a to v
pátek a sobotu od 22.00 do 02.00
hodin druhého dne v období od
4.10. 2011 do 1.1. 2012;
• doporučila PaedDr. Václavu
Homolkovi, aby odstoupil z funkce
člena Rady města.

Školní výstava připomíná genocidu Romů
Dne 29. září 2011 proběhla ve vestibulu Základní školy v Krátké ulici
vernisáž putovní výstavy „Lety, život
za plotem“ jako součást školního
projektu Holocaust v českých dějinách. Úvodní slovo měl pedagog Bc.
Michael Radimerský, vedoucí celého
projektu, odborné slovo přednesl
ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš
Červencl, zahájení se také zúčastnil
zástupce ROI pan František Šipoš,
dále zástupci vedení školy a pedagogického sboru. Pozvánku na vernisáž
výstavy obdrželi osobně také všichni zastupitelé města na zářijovém
jednání zastupitelstva, přesto se jich
dostavila jen hrstka, z vedení města
nedorazil nikdo.
Expozice v hlavní části budovy školy zde bude umístěna do konce tohoto roku
a je, i s odborným výkladem pedagoga, k dispozici nejen žákům a učitelům
naší základní školy, ale také dalším školám z přilehlého regionu. V nejbližších
dnech budou Bc. Michaelem Radimerským rozeslány na jednotlivé školy
pozvánky pedagogům vyučujícím historii a příbuzné předměty. Snahou pořadatelů výstavy je upozornit veřejnost i na méně známou část tragických dějin
obyvatel této země za druhé světové války, genocidu Romů a Sintů, která je
srovnatelná s osudem Židů u nás i v Evropě, s„konečným řešením“ ve vyhlazovacích koncentračních táborech.
Umístění expozice přímo ve škole je skvělým počinem v době, kdy v Ústeckém
kraji nabírají na síle akce s rasistickým podtextem. Jakákoli prevence a vhled
do problematiky rasismu končící genocidou národa či etnika jsou aktivitami
potřebnými, vítanými a oceněníhodnými.
Mgr. J. Dimunová, ZŠ Krátká

To prostě musíte vidět!
DDM Volňásek Vás zve 30.10. 2011 na
STRAŠIDELNOU STEZKU
(akce pořádána k Halloweenu)
Pro jednotlivce i celou odvážnou rodinu.
Setkání se strašidly, duchy a ostatními nadpřirozenými bytostmi. Přijďte si vyzkoušet svoji odvahu
na stezce plné nástrah, záludností a dobrodružství.
každá bytost pro Vás připravila strašidelný úkol,
který budete plnit na trase směrem do Ciboušova v
podvečerních hodinách.
Na konci velký táborák - buřty s sebou.

Dne 8. listopadu v 19 hodin budou
mít návštěvníci KD možnost prožít
nevšední divadelní zážitek, který se
opravdu jen tak nevidí. Ve své životní roli se představí Simona Stašová.
Jedná se o hru Willy Russell: Shirley
Valentine. Simona Stašová se o této
roli sama vyjádřila: „Tahle hra je právě
o tom, co toužím říct teď, v tuto chvíli“. O této hře se nedá mnoho napsat.
To prostě MUSÍTE VIDĚT!

Cena vstupenky (pro děti) je 50 Kč - zakoupíte ji ve
Volňásku. Dětské masky a lampiony jsou vítány.

Pasování rytířů
řádu čtenářského
V městské knihovně proběhl v rámci Týdne knihoven již druhý ročník
veledůležitého pasování rytířů řádu Bravurní herecký koncert Simony Stačtenářského. Přibližně sto třicet adep- šové Vás doslova přimrazí do sedadel.
tů z druhých tříd základních škol Budete s němým úžasem a otevřenou
v Klášterci nad Ohří bylo sezváno pusou zírat na jeviště a hltat každý její
do městské knihovny, aby mohli být pohyb, každé gesto, každé slovo. Z
slavnostně pasováni za rytíře čtenář- jeviště na Vás bude zářit to, čemu se
ského řádu. A to není jen tak. Každý říká opravdový kumšt. Simona Stamusí projít zkouškami čtenářských šová nám Shirley Valentine nehraje,
dovedností. Dvorní dámy prověřují ona jí je! Poslední volné vstupenky
mladé, ještě nezkušené adepty ze můžete zakoupit v předprodeji KD za
znalostí knižní etikety. Zazní zde verše, 230 nebo 190 korun.
proběhnou klání, aby nakonec, když
A. Trejbal, ředitel KD
adepti překonali všechny nástrahy,

složili všichni slavnostní slib: „…vzdělávati se budeme, …nebudeme ničiti knih…“ Potom již vstupuje na scénu sám
král knihovny a těžkým rytířským mečem pasuje každého jednotlivě do rytířského řádu. Dvorní dámy předávají glejty a přejí novým rytířům hodně štěstí
v plnění jistě náročných úkolů, které je čekají.
M. Biša, ředitel MK

Stavební bytové družstvo
Klášterec nad Ohří
nabízí nejvýhodnější nabídce k přidělení

byt 1+2, číslo bytu 1, na adrese 17.listopadu 521,Klášterec nad Ohří
Bližší informace poskytne správa SBD, pí. Jelínková tel. 474 316 612 nebo p. Auf
- tel. 474 316 616.
Nabídky v zalepené obálce označené “Neotvírat - nabídka - přidělení bytu“
příjímá sekretariát správy do 31. 10. 2011 do 15 hodin.
Uchazeč do nabídky uvede kromě jména, adresy a tel. čísla také způsob, výši a
termín úhrady nabízené částky. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
Minimální výše cenové nabídky je 290.000,- Kč.
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9. ČESKO – SLOVENSKÉ KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
V těchto dnech vrcholí přípravy na
devátý ročník divadelní přehlídky
Klášterecké divadelní žně. Za tímto dnes již tradičním kulturním
počinem stojí především místní
Sdružení občanů pro podporu
ochotnického divadla KLAS.
„Tak jako každý rok věnujeme dramaturgii přehlídky maximální
pozornost,“ prozrazuje předseda
Sdružení Klas Jan Milota. „Naším
cílem je vedle prezentace vlastní
tvorby přivést do Klášterce v nejširší žánrové nabídce ty nejkvalitnější
amatérské soubory v republice.“
Náročný výběr představení probíhá prakticky po celý rok a zásadní programové rozhodnutí činí
dramaturgická rada přehlídky
složená ze zkušených divadelníků sdružení. „Ve většině případů
angažujeme soubory z Národní
divadelní přehlídky v Děčíně a
z mezinárodního divadelního festivalu Jiráskův Hronov. Vždy se snažíme nabídnout divákům to nejlepší,
i když si tak vytváříme silné konkurenční prostředí. Kvalita nabídky je
však pro nás jediná cesta k návštěvnosti a konkurence se bát nemusíme, protože již léta sami patříme, a
to nejen dle mého názoru, k amatérské špičce,“ myslí si Jan Milota.
Neodmyslitelným partnerem při
pořádání Kláštereckých divadelních žní je samotné město Klášterec nad Ohří. Jaký význam má
konání přehlídky pro vedoucího
odboru kultury Miroslava Foltýna?
„Mám-li se vyjádřit jménem radnice, která je hlavním sponzorem přehlídky, i za svůj odbor, pak musím
říci, že tento projekt dlouhodobě
vnímáme jako nedílnou součást

ŘÁDKOVÁ
Naučím kvalitně anglický jazyk, připravím na zkoušky. Časově se přizpůsobím.
Tel. 725 180 146
Pronajmu sklad/dílnu v Klášterecké
Jeseni, 220/380V, telefon, voda, zastřešená nakládací rampa + dvorek, kladka
na půdu, dobrý přístup hned od hlavní
silnice. Cena dohodou - levně.
Tel.: 724 185 746
Podnikatelka koupí byt v Klášterci
nad Ohří - hotovost.
Tel. 724 657 421
Koupím dům v Klášterci n. O., okolí do
3.500 000,- Kč.
Tel. 724 657 421
Prodám štěňata zlatého retrievera s
PP. Info: www.zudolioharky.wbs.cz
Pronajmu byt 2+1 v Klášterci, ulice 17.
listopadu u zastávky MHD. Zaměstnaným nebo důchodcům. Kauce.
Tel.: 602 722 761

INZERCE

Umíš dokonale napodobit svého oblíbeného
zpěváka, zpěvačku nebo hudební skupinu? Je ti
6 až 18 let? Chceš to zkusit na pódiu?
Dům dětí a mládeže Klubíčko vyhlašuje konkurz
na velkou dětskou hudební show Playback Kids.
11. listopadu od 15 hodin - 2. konkurz
Na konkurz si přines CD nahrávku svého interpreta. Samotné vystoupení se bude konat 26.
listopadu v Klubíčku.
Startovné: 20,- Kč

kulturní nabídky města. Navazuje
na více jak sto padesátiletou divadelní tradici našeho města a svou
existencí ji také upevňuje. Jsem celkem častým divákem na „Žních“, a

tak mohu sledovat nejen kvalitu
jednotlivých ročníků, ale i stoupající návštěvnost. Přesto bych divadelníkům velmi přál, aby jejich souboj
o diváka s tak těžkými protivníky,

jako je televize a pohodlnost, byl
letos ještě úspěšnější“. Obdobné
přání vyslovil za vedení Kulturního domu i Antonín Trejbal, který
je po celou dobu trvání přehlídky
jejím spolupořadatelem a hostitelem.
Co tedy přinesou letošní Žně
divácky zajímavého?
„V rozmezí od soboty 29. října, kdy
Žně začínají, do soboty 5. listopadu, kdy končí, uvidí diváci dvanáct
představení většího či menšího
časového půdorysu. Přehlídkový
čtvrtek je jako každý rok věnován
netradičnímu divadlu a na pátek je
připraveno jako bonus noční představení. Kromě premiéry domácího
Klasu se představí soubory z Terezína, Kladna, Prahy, ale i z Hradce
Králové, Brna či Olomouce. Nebude
chybět ani populární Rádobydivadlo
Klapý. Hlavně však uvítáme soubory
z Levoče a Popradu, čímž se Klášterecké divadelní žně stanou historicky poprvé mezinárodní,“ prozrazuje
Jan Milota a pokračuje: „Je těžké
na tak malém prostoru na některá
představení upozornit a jiná pominout. Proto moje pozvánka bude
znít spíše obecně. Divákům nabízíme večery plné chytrého humoru,
zrovna tak jako mírného zamyšlení
a vedle nekonvenční poetiky také
strhující drama. A na konec jsme si
nechali zřejmě to nejlepší.“
Jak dodal závěrem předseda
Sdružení Klas Jan Milota, součástí přehlídky bude kromě doprovodného programu také tradiční
anketa o Cenu diváka, po každém
představení Hovory na forbíně se
soubory a celou akci budou přísně sledovat nebulvární Žňoviny.

S problémy pomáhá žákům školní psychlog
Když v červnu 2010 vybrala přísná a
náročná komise na tehdy ještě samostatně existujícím Institutu pedagogicko-psychologického poradenství
v Praze náš projekt pod názvem Školní poradenské pracoviště při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká
676, okres Chomutov, byli jsme třetí
základní školou v Ústeckém kraji,
které se podařilo doslova „urvat“ 0,5
úvazek školního psychologa.
Obsadit tuto pozici nebylo vůbec lehké, neboť přes proklamaci ministra
školství, že většina škol bude mít školního psychologa, je těchto odborníků
na trhu práce stále velmi málo. Tehdejší paní ředitelka IPPP Praha PhDr.
Jana Zapletalová měla také na toho,
kdo může na tuto pozici nastoupit,
nepodkročitelné požadavky.
Podařilo se a Mgr. Lenka Mynaříková,
vystudovaná klinická psycholožka,
nastoupila koncem září 2010 na školu. Dojíždí každé pondělí z Prahy a
působí na škole plné dva dny doslova
od rána do večera.
Do kolektivu školy zapadla velmi
rychle. Stejně rychle si na její služby
zvykli rodiče, žáci i pedagogové. Pro
ilustraci uvádím část aktivit z projektu
dobíhajícího i z projektu navazujícího.
V rámci již stávajícího projektu Školní
poradenské pracoviště zajišťuje školní
psycholog péči o žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Do
této skupiny spadá široké spektrum
žáků, kteří se vyrovnávají se specifickými poruchami učení a chování, se
znevýhodněními danými rodinným a

sociálním zázemím nebo s problémy
vyplývajícími z třídního či školního
klima.
Tato péče je žákům, stejně jako jejich
rodinným příslušníkům, poskytována
zdarma a v míře plynoucí ze vzájemné
dohody. Při práci ve škole jedná školní
psycholog nejen s jednotlivci, ale i se
skupinami tvořenými buď částí třídy
nebo celou třídou nebo rodinou či
částí rodiny žáka.
Na prvním stupni je možné pracovat
se skupinovou dynamikou a podporovat kohezi (soudržnost) třídy,
prosociální chování žáků, kooperaci
(spolupráci) a otevřenou komunikaci.
Proto kromě jednorázových intervencí vyplývajících z aktuálních potřeb
žáků budou v průběhu školního roku
realizovány i programy na podporu
třídního/školního klima, mezilidských
vztahů, emocionální a sociální inteligence, prevenci šikany, řešení konfliktů apod. Rozvoj emočních a sociálních kompetencí se ukazuje jako
zvláště důležitých již od prvních ročníků, protože žákům umožňuje lépe
se vyrovnat s náročnými situačními
kontexty, akceptovat vlastní emoce
i emoce druhých osob, modifikovat
své prožívání ve vztahu k situaci, citlivě reagovat na verbální i neverbální
projevy druhých, zdravě se prosazovat, ale přitom se chovat empaticky.
Tyto kompetence mají dále příznivý
vliv na klima celé třídy a významně se
podílejí na prevenci sociálně-patologických jevů.
V individuální práci se žáky je využíváno kromě standardních metod, jako

je rozhovor a pozorování, také psychodiagnostických výkonových testů
a rozmanitých projektivních metod.
Intervence zahrnují prvky arteterapie,
dramaterapie, relaxačních a imaginativních technik.
Pokud je vaše dítě našim žákem a
máte zájem o službu školní psycholožky, lze se další informace dozvědět na www.1zsklasterec.cz, odkaz
základní informace – školní psycholog.
V současné době došlo k jistým
nejasnostem v náběhu navazujícího
projektu, z něhož mají být školní psychologové placeni po další tři roky,
ale sám ministr školství Mgr. Josef
Dobeš vyrozuměl všechny doposud
zapojené školy a ujistil nás, že peníze na období říjen až prosinec 2011
najdou kraje ve svých rezervách a
sám dohlédne na to, aby navazující
projekt RAMPS VIP III od 1.1. 2012 bez
problémů naběhl.
Chtěla bych upozornit, že služba školní psycholožky je určena jen žákům
a rodičům těchto žáků docházejícím
do Základní školy, Klášterec nad Ohří,
Krátká 676 a že ostatní školy mohly
využít výzvy, která byla zveřejněna
během letních měsíců, a podat přihlášku na nově vytvořená místa.
A na závěr něco ze statistiky, v současné době je v rámci republiky do
projektu zapojeno 191 odborníků
na stejném počtu škol, z toho je 114
školních psychologů a 177 speciálních pedagogů.
Mgr. Jana Dimunová
ředitelka ZŠ Krátká

okénko PPP
Specifické poruchy učení
Specifické poruchy učení je termín
označující skupinu potíží, které se
projevují při osvojování a užívání
řeči a to mluvené i psané. Vztahují se především na čtení, psaní,
naslouchání, ale i osvojování si
matematiky.
Některé typy specifických poruch
učení vznikají na podkladě lehkých
mozkových dysfunkcí. To je drobné poškození tkáně mozku ve fázi
vývoje a zrání, které způsobilo malé
odchylky od správné funkce mozku,
přičemž ale není ovlivněna celková
schopnost organismu a inteligence, ale jen specifické schopnosti v
oblasti motoriky, vnímání, myšlení
a jednání. Tyto poruchy se mohou
projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, mluvit,
číst, psát či počítat.
Jiné poruchy učení mohou být způsobeny genetickým dědictvím a
to především při specifické poruše
učení Dyslexie, kdy se uvádějí dědičné předpoklady až 50 %. Co to znamená? Že pokud jeden nebo oba
rodiče měli nebo stále mají potíže
se čtením a porozuměním čtenému
slovu, je velký předpoklad, že jejich
dítko bude mít podobné obtíže.
Specifické poruchy učení mohou
být doprovázeny celou řadou dalších potíží, jako jsou např. poruchy chování, poruchy pozornosti,
nesoustředěnost apod. Ale pozor,
izolované sporadické projevy nelze
označit jako poruchu. Teprve souhrn obtíží a existence průvodních
jevů může vést k vyslovení diagnózy. Je třeba si uvědomit, že specifické poruchy učení provází dítě od
narození a to, jak se dítě projevuje,
jak mu jde nebo nejde učení, nebo
jak se dokáže na práci soustředit,
nemůže většinou samo ovlivnit.
Proto mějte na paměti, že nedělá schválně to, že stále slabikuje, i
když ostatní děti už plynule čtou. Že
škrábe jak kocour a není schopen
udržet písmenka na řádku a ve stejné velikosti, nebo že neustále vynechává háčky, tečky a čárky nebo je
dává, kam vůbec nepatří. Není to
vina dítěte, ale právě specifických
poruch učení.
Můžete se setkat i s termínem Specifické vývojové poruchy učení. Tento
termín poukazuje na to, že poruchy
se mohou projevit až v průběhu
vývoje dítěte. Proto se stává, že se u
dítěte mohou začít projevovat např.
až ve třetí třídě. Ale pravděpodobně
byly patrny nějaké drobné projevy
už dříve. Např. dítko nedokončilo
žádnou společnou hru, často střídalo činnosti, nerado malovalo a
drželo neobratně tužku, nůžky i
štětec, velmi těžko si pamatovalo
básničky a písničky nebo bylo velmi neobratné na prolézačkách a
při míčových hrách. Projevů mohlo
být samozřejmě mnohem více, ale
zatím nebyl důvod přikládat jim
více pozornosti.
Nejběžnějšími poruchami učení
bývají Dyslexie – porucha osvojování čtenářských dovedností, Dysgrafie – porucha osvojování psaní,
Dysortografie – porucha osvojování
pravopisu a Dyskalkulie – porucha
osvojování matematických schopností, ta ale bývá v mnohem menší míře než předchozí poruchy. Za
méně časté a závažné se považují
Dyspinxie - porucha osvojování
kresebných dovedností a Dysmuzie
- porucha osvojování hudebních
dovedností.
Pokr. příště
Mgr. Jana Lhotská
speciální pedagog PPP Kadaň
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Noví občánci města
foto: www.profifotoart.cz
Martin Veselý

Sofie Slavíková

Isabel Čiperová

Šárka Dušková

Barbora Hencová

Jakub Kokoška

Nová telefonní čísla v knihovně
S ohledem na stávající problémy s telefony jsme rozhodli o celkové změně
poskytovatele telefonních služeb. Nové řešení přinese mimo jiné i úsporu do
rozpočtu městské knihovny. Nová telefonní čísla budou platit od 1.11. 2011!
Od této doby již nebude možné volat na staré pevné linky. Prosím poznamenejte si včas nová telefonní čísla.
774 404 500
oddělení pro dospělé
774 404 499
oddělení pro děti a mládež
774 404 488
ředitel knihovny
774 404 498
katalogizace, čítárna, podatelna
Nadále nebude možné přepojovat hovory mezi jednotlivými čísly.
Volte proto prosím hovor opravdu
na číslo, které potřebujete.
Dětské oddělení - prodloužení
výpůjček, rezervace, akce v dětském oddělení, objednávky besed
pro učitele.
Oddělení pro dospělé - prodloužení výpůjček, rezervace,
akce v oddělení pro dospělé,
objednávky vstupů na akce pro
dospělé.
Podatelna - informace o přihláškách, cenách služeb, otevírací
době, nabídky knih.
Ředitel organizace - provozní
záležitosti, nabídky spolupráce,
podněty k práci městské knihovny.
Dosud platná telefonní čísla najdete v kontaktech. Tyto budou následně
po 1.11. 2011 změněny na nová telefonní čísla.
Mgr. M. Biša, ředitel MK

PODĚKOVÁNÍ


Byl to opět zážitek stát vedle světoznámého fotografa Jana Saudka,
paní Johanky - manželky světoznámého malíře komiksů Káji Saudka,
Bereniky Saudkové a Pavlínky - přítelkyně Jana - v malé klášterecké
galerii Kryt. Zúčastnit se vernisáže byl opravdu zážitek, profesionální
organizace, perfektní hudební doprovod a vůbec celá výstava. Výstavy v Krytu jsou opravdu pestré a myslím si, že čím dál více navštěvované nejen Klášterečáky, ale i nadšenci z celé republiky. Chtěla bych
touto cestou poděkovat Vaší galeristce paní Romaně Parmové za
„nadšenecký“ přístup k této práci, že dovedla uskutečnit výstavu A.
Borna, E. Pilarové, K. Gotta, E. Srncové, K. Kodeta, J. Kolbaby a dalších,
ale i zajímavě komponovat výstavu kláštereckých profíků a amatérů Miš Maš. Těšíme se na další zajímavé výstavy a přejeme mnoho
úspěchů a elánu.
Š. Jeřábková, Chomutov

veterinární okénko
Vážení majitelé zvířecích mazlíčků,
podzimní počasí se ujalo vlády po
babím létě a my vám přinášíme další článek s veterinární tématikou.
Změny počasí a přechod na chladnější období s sebou přináší zvýšenou zátěž nejen pro organismus lidí,
ale také jejich zvířecích kamarádů.
Se změnami počasí a teplot se každý z nich vyrovnává individuálně,
záleží na stáří, imunitě a celkové
kondici zvířátka. Základem je kvalitní strava, nejlépe granule, ve kterých
jsou jednotlivé složky vyváženy, a
proto není třeba k nim nic dalšího
přidávat. Při jejich kousání dochází
navíc k mechanickému čištění zubů
a tudíž k předcházení tvorby usazování zubního plaku a následně
zubního kamene. Pokud však krmíte ať už pejsky nebo kočičky méně
kvalitním krmivem nebo vařeným
jídlem, je vhodné přidávat k této
stravě ještě doplňkové vitamínové
komplexy. A to zejména u starších
jedinců a štěňat.
S chladnějším počasím se mohou
objevit problémy s močovými cestami po nachlazení. Poznáte je tak,
že zvířátko začne častěji čůrat, v
moči se mohou objevit stopy krve. V
takovém případě je nutná návštěva
veterinárního lékaře a po prohlídce
nasazení vhodných medikamentů
– zejména antibiotik.
Stejně jako u člověka se mohou
vyskytnout onemocnění dýchacího aparátu, z nachladnutí. Projevují
se problémy s dýcháním, zvířátka
dýchají s otevřenou tlamičkou,
prskají nebo kašlou. I v tomto případě je nutná návštěva veterináře
s následnou léčbou. U obou onemocnění se může vyskytnout zvýšená teplota, únava, apatie, menší
nebo žádná chuť k jídlu a pití.
Dobrou zprávou je snížení aktivity vnějších parazitů v souvislosti s
ochlazením. Ale problémy např. s
blechami trvají celoročně. Znovu
připomínáme, že 95 % blech se
drží v prostředí a pouze 5 % pozorujeme na zvířeti. Proto je nutná
asanace i prostředí vhodnými přípravky, zejména ta místa, kde se
zvířátko nejvíce zdržuje – pelíšky,
deky apod.
V souvislosti se změnami počasí se
u starších zvířat zvýrazní problémy
s pohybovým aparátem. U artrózy,
onemocnění častém u zvířecích
seniorů, se problémy projeví zejména při vstávání po dlouhém ležení a
neochotou k pohybu. Onemocnění
kloubů lze předcházet vhodnými doplňky – chondroprotektivy.
Obsahují důležité složky pro výživu
kloubních chrupavek a synoviální
tekutiny: zejména kolagen, glukosamin a chondroitin sulfát a také
mohou obsahovat látku proti bolestivosti kloubů MSM.
Je lépe problémům předcházet než
je poté léčit.
MVDr. Petra Honomichlová
veterinární klinika U Koupaliště

Vezměte děti do divadla!
Kulturní dům zve malé i velké diváky
dne 23. října od 15 hodin na představení divadla Krapet „Velryba Lízinka“. Pravidelní návštěvníci KD si jistě
pamatují na již uvedené tituly tohoto divadla, jako byly Příhody včelích
medvídků nebo Kocour Modroočko.
Tentokrát se vydáme s velrybou Lízinkou po českých řekách a zažijeme s ní
nejedno dobrodružství. Pěkný zážitek
z divadelního představení jistě umocní i hudba a texty písní Marka Ebena.
Antonín Trejbal, ředitel KD

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 28. října
Zámek - Galerie Thun
SALÓN
KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Výstava kláštereckých umělců a přátel.
do 2. listopadu
Galerie Kryt
COM COMIX AND ART
Výstava Káji Saudka
do 30. listopadu
Zámek
VELKÁ KRYSÁCKÁ VÝSTAVA
21. října v 17 hodin
Kino Svět
AUTA 2
USA 2011, 110 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

22. října v 18 hodin
Kino Svět
CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER
USA, 2011, 125 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
22. října od 20 hodin
Kulturní dům - kavárna
KAVÁRNIČKA PEPY ŠTROSSE
Hosté: básník Honza Mikeš a Martin
Bažant
Vstupné: 80,- Kč
23. října od 15 hodin
VELRYBA LÍZINKA
Kulturní dům
Pohádku uvádí divadlo Krapet.
Hudba a texty písní Marek Eben.
Vstupné: 50,- Kč

KD Klášterec nad Ohří : 14. prosince od 19 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA

náš
tip

s kapelou a sborem
JAKUB SMOLÍK - současná umělecko-interpretační osobnost, jež
svými sladce laděnými písněmi
oslňuje zejména něžnou část publika. Při poslechu hitů jako „Až se
Ti jednou bude zdát“, „Ave Maria“,
„Jen blázen žárlí“, „Zachraňte
milenky“ či „Prý chlapi nebrečí“
pookřeje nejedno ženské srdce.
Těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, Fr.
Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr
coververzí starších českých šlágrů,
které mladší část publika dnes zná
především díky němu.
J. Smolík má na kontě 18 alb a patří
k českým interpretům s největší
fanouškovskou základnou.
Vstupné: 270 Kč, od 8. řady 245 Kč
Vstupenky již v předprodeji!

21. října od 15 do 17 hodin
Městská knihovna - odd. pro dospělé
„POSEZENÍ SE...“
Povídání o literární tvorbě se spisovatelkou Petrou Makoliovou – Martiškovou.

25. a 26 říjen v 18 hodin
Kino Svět
OŠETŘOVATEL
USA, 2011, 104 minut, český dabing.
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč

21. října od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
JARMILA KOSINOVÁ
Koncert mezzosopranistky J.K.
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří

27. říjen v 19 hodin
Kino Svět
ROZKAZ
Finsko, Německo, Řecko 2008, 115 minut,
české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

21. října od 19 hodin
Kulturní dům
PRODLOUŽENÁ
KURZU TANCE PRO MLÁDEŽ
K tanci hraje MIDI MUSIC.
Vstupné: 90,- Kč

28. říjen v 18 hodin
Kino Svět
SUPER 8
USA, 2011, 112 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
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Hokejisté mají stále zápas k dobru Atletické medaile plní vitríny oddílu
HC Klášterec nad Ohří – HC Řisuty 4 : 5 sn
Klášterečtí hokejisté poprvé v letošní sezoně pocítili hořkost porážky. Stalo se
tak ve středu 5. října na domácím ledě v utkání proti vedoucímu celku západní
skupiny 2. hokejové ligy HC Řisuty. Přitom domácí začali lépe. Už ve 4. minutě ujeli Mužík s Polanským a druhý jmenovaný dostal Klášterec do vedení 1:0.
Jenže hosté dokázali ještě v první třetině vývoj zápasu dokonale otočit. Nejprve využil přesilovku v 7. minutě Jiří Scherzl a bylo vyrovnáno. Ten samý hráč
zvyšoval na 2:1 z pohledu hostů na začátku 11. minuty, když se doslova prodral
před Damaška a zavěsil. A půl minuty před koncem první třetiny propálil kláštereckého gólmana Martin Ton.
Domácí se ovšem jen tak lehce nevzdali a druhou třetinu doslova ukradli pro
sebe. Na konci 33. minuty propadl puk do řisutské sítě po Jáchymově střele. A
přesně o dvacet sekund později domácí srovnali na 3:3, když Kalinovič zužitkoval přesnou Polanského přihrávku.
Na další branku pak čekali fanoušci až do poslední části hry. V 53. minutě využil
Jáchym nedůslednost hostující obrany a Klášterec vedl 4:3. Jenže o dvě minuty
později bylo opět srovnáno. Křepelkova dělovka od modré propadla Damaškovou výstrojí a šlo se do prodloužení. V něm mohli hosté rozhodnout už po
půl minutě hry. Puk, který se roztančil na Damaškových zádech, naštěstí do
sítě nedoputoval. O druhém bodu do tabulky tak nakonec musely rozhodnout
samostatné nájezdy. Rozhodující nájezd proměnil řisutský Jonáš Křepelka a
Klášterec poprvé v letošní sezoně prohrál.
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Klášterec nad Ohří 6 : 2
V Jablonci bohužel klášterečtí hokejisté svým výkonem příliš neoslnili. Naopak
doplatili na špatnou první třetinu, během níž pustili domácí celek do vedení o
tři branky. Vlci si komfortní náskok v klidu hlídali a také díky dvěma trefám svátečního střelce, obránce Milana Beránka, se radovali na konci zápasu z vítězství
6:2.
HC Kobra Praha – HC Klášterec nad Ohří 3 : 5
Zajímavější duel svedl Klášterec na ledě pražské Kobry. Naši hokejisté měli v
utkání hned třikrát navrch, houževnatá Kobra v čele se svým střelcem Jakešem
se ale dokázala pokaždé vrátit do zápasu. Do kolen ji nakonec poslal až gól
z Řepíkovy hole, na který už hosté odpověď nenašli. Kalinovič navíc krátce před
koncem přidal pátou pojistku a bylo rozhodnuto.
Klášterecké hokejové áčko má stále utkání k dobru. A je to zápas právě
s pražskou Kobrou. Odložený zápas se uskuteční na kláštereckém ledě ve
středu 26. října od 18 hodin.

Prodej pozemků pro výstavbu RD
Lokalita: Perštejn – Okounov nad Řekou

výměry: 861 m2–1193m2
Překrásný výhled na Krušné a Doupovské hory.
Jedná se o svah nad údolím řeky Ohře.
Cena – 950,-/m2 včetně inženýrských sítí.
Předpokládaný termín možnosti zahájení výstavby 09/2011.

Informace na tel.: 602 479 235
nebo info@jopoconstructions.cz

Prodej pozemků pro výstavbu RD
POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
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

Na poslední přespolní běh před
domácím závodem v kláštereckém
zámeckém parku se šestice atletů
vydala do nedalekého Chodova. Cíl
byl stejný jako v předchozích závodech: co start, to medaile. Jako první
se na start tratě dlouhé 600 m postavily dívky. V početném poli 19 závodnic
za náš oddíl bojovaly Hanička Čechová a Maruška Dvořáková. Trať hned
po startu vedla do prudkého kopce v
náročném terénu a cíl byl z prudkého
kopce dolů. Náročnou trať nejlépe
zvládla Hanička, a doběhla si tak pro
zlatou medaili. Oddílová kolegyně
Maruška si v seběhu do cíle uhájila
třetí místo a mohla tak následovat
Haničku na stupně vítězů a vystoupit
pro bronzovou medaili. Stejný úkol
jako holky měli i kluci Dan Vejražka
a Marcel Červenka. Kluci měli stejně
náročnou a dlouhou trať, ale nevedlo
se jim tak jako holkám. Marcel hned
v úvodním kopci spadl, šlápl Danovi
na nohu a už se nestihli prodrat závodním polem na přední pozice. Dan si
doběhl pro 6. místo, Marcel skončil
na místě osmém z 22 závodníků.
Poslední nadějí na další medaile byli
Ondra Chloupek a Lukáš Bartoň. Na
trati dlouhé 1.100 m nedali ostatním
závodníkům žádnou šanci a s velkým
náskokem 15 vteřin přiběhli na stadion, kde měli před sebou posledních
300 m. Tam měl více sil Ondra a 150
m před cílem Lukášovi utekl a vyhrál.
Lukáš si doběhl s odstupem dvou vteřin pro stříbrnou medaili. Doufám, že
se na domácí půdě v zámeckém parku dokážou prosadit smolaři Marcel
a Dan a opět nedají soupeřům šanci.
Zde se ukáže ještě početnější skupina
kláštereckých atletů, kterých je nyní
v oddíle už 25.

Atletický oddíl TJ Klášterec zve všechny děti a rodiče na

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM,
který se bude konat 22. října 2011 v zámeckém parku.
Start první kategorie dětí r. 2008 a mladší, které poběží 50 m, je
v 10,00 h. Kategorie dětí s rodiči 2006-2007 a 2004-2005 mají
100 m. Holčičky a kluci se budou vyhlašovat zvlášť. Po doběhnutí obdrží každý účastník diplom a cenu za účast + vyhlásíme
1.-3. místo. Pro více informací piště, volejte na atletika.klasterec@seznam.cz / 732 338 558 - Veronika Blašková. Celý časový
pořad najdete na www.atletika-klasterec.webnode.cz
Budeme se těšit na hojnou účast.

Fotbalisté drží druhou příčku v tabulce soutěže
FK Klášterec nad Ohří – FK Postoloprty 3 : 2 (1 : 0)
V 9. kole 1. A třídy krajského fotbalového přeboru zavítaly na klášterecký trávník Postoloprty. Vcelku nepříliš záživný fotbal oživilo jednak vítězství domácího
celku a pak také komediantské výkony hostů. Ale pěkně od začátku. Respektive od 10. minuty, kdy domácí poprvé rozvlnili síť soupeře. Střelcem byl Josef
Papoušek, marně se natahujícím divákem pak gólman Junek.
S jednogólovým vedením nastupovali klášterečtí hráči i do druhého poločasu.
A náskok dokázali udržet až do 55. minuty. Pak se z ojedinělé šance trefil Lukáš
Pour a to ještě jen proto, že nastřelil Petra Papouška, od něhož se míč odrazil
mimo dosah Gabrhelových rukavic. Hosté velmi často předváděli na trávníku
výkony, které se hodily více do televize nebo na filmové plátno. Typickým příkladem byla kreace kapitána Michala Holocha, který zcela evidentně naběhl
do Štádlíka, pak se s výkřikem skácel a rozhodčí odpískal Štádlíkův faul. Faul

Malická obhajuje
1. místo v Ústeckém kraji
Je konec tenisové sezony 2011 a nás
zajímalo, jak se dařilo svěřencům
tenisové školy Pavla Špeldy.
„Nejlépe si vedla Hana Malická, která
o prázdninách vyhrála turnaj st. žákyň
a v ml. žákyních se na turnaji „A“ probojovala do osmifinále. Hana na konci
sezony skončila na 1. místě v Ústeckém
kraji a celkově 26. v ČR v ml. žákyních.
Ve st. žákyních jí patří 10. místo v kraji
a celkově 152. místo v ČR,“ vypočítal
úspěchy své nejlepší svěřenkyně trenér Pavel Špelda.
A jak dopadli další klášterečtí tenisté? Pavel Bulín vybojoval o prázdninách tři 1. místa v ml. žácích a dvě
1. místa ve st. žácích. Pavlovi patří
4. místo v kraji a celkově 68. místo v
ČR ml. žáků. Filip Šimek vybojoval 3.
místo v kraji a celkově 5. místo v ČR
st. žáků.
Petra Novotná zakončila sezonu v ml.
žákyních na 7. místě v kraji a celkově
76. v ČR. Kompletní výsledky najdete
na www.speldatenis.cz
Poděkování patří všem svěřencům a
rodičům za velmi dobrou reprezentaci tenisové školy.

Momentka z vítězného utkání s fotbalisty FK Postoloprty, které domácí
vyhráli 3:2

byl také u druhé klášterecké branky v 80. minutě. Hosté poslali ve vápně k zemi
Lukáše Maříka a nařízenou penaltu proměnil nekompromisní dělovkou Petr
Papoušek.
Potřetí lovil Junek míč ze sítě prakticky ihned potom, co hosté rozehráli. Štádlík
vypíchl hostujícímu obránci míč a přesným centrem našel hlavu Lukáše Maříka. Za další minutu to byl naopak Mařík, který nahrával spoluhráči do vyložené
šance. Pavel Škultéty ovšem příležitostí pohrdl a ledabylá střela pouze trefila
gólmana Junka. V 88. minutě se ještě hostům podařilo snížit na 3:2, ale na nic
víc už se nezmohli ani oni, ani domácí hráči a Klášterec si připsal do tabulky
další tři body za výhru 3:2.
Proboštov – FK Klášterec nad Ohří 4 : 1 (3 : 1)
V posledním utkání kláštereckých fotbalistů na venkovním hřišti byl jejich soupeřem vedoucí celek tabulky 1. A třídy krajského přeboru Proboštov. Z přímého souboje o vedení vyšel lépe domácí tým a Klášterec si odvezl domů vysokou
porážku 4:1. V dalším kole přivítají naši fotbalisté na domácím trávníků čtvrté
Ledvice. Stane se tak v neděli 23. října od půl čtvrté.

Klášterecké noviny jsou registrovány u MKČR pod číslem E 14592. Vydává: Město Klášterec n.O., nám. E. Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří. Adresa redakce: Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec n.Ohří. Tel.: +420 724 802 804, +420 736 613 206. E-mail: klnoviny@klnoviny.cz http://www.klnoviny.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Lenka Křenová (lara). Redaktor, fotoreportér: Roman Novotný (rony). Sportovní redaktor: Miroslav Nyklíček (miny). Nevyžádané materiály a fotografie se
nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Zveřejněné nepodepsané články jsou redakční. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné
s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Klášterecké noviny jsou neprodejné a vychází v nákladu 7 000 výtisků. Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov.

Nové
Novéčíslo
číslovyjde
vyjde3.
19.
listopadu
června 2008
2011
Uzávěrka příštího čísla je
26.10.
11. 6. 2008
2011
Uzávěrka pro inzerenty je
28.10.
13. 6. 2008
2011

