Město Klášterec nad Ohří

Čtrnáctideník

Zastupitelé se opět po 3 měsících
sešli k jednání
Co měli na programu jednání, se dočtete v tomto vydání

Číslo 18/08

25. září 2008

1620 minut nepoznali,
co je to porážka od soupeře

Fantastické Žně
Letošní divadelní festival představuje
Míra Nyklíček
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Série neporazitelnosti našich fotbalistů už trvá celých 27 hodin
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Klášterecká MHD
zavede další spoje

Strakonický dudák odstartoval novou divadelní sezonu

Na odstranění nepříjemného zápachu se pracuje
Lidé žijící na náměstí si už delší dobu
stěžují na zápach vycházející z místní
kanalizace. Přestože se nejedná o soustavný zápach, je nelibost zdejších obyvatel pochopitelná. „Viníkem“ je samotný
kanalizační systém.
„Když se zaplní spodní jímka v ulici Zahradní, spustí se přečerpávací stanice. V okamžiku, kdy se nastartuje přečerpávání, do-

Lidé, kteří k cestám po městě využívají městskou hromadnou dopravu, se
dočkají od prosince několika nových
spojů. Na své zářijové schůzi to schválila rada města. V první řadě dojde k
prodloužení některých spojů MHD do
zastávky „Kyselka“. Do lázní totiž v současné době zajíždí přes týden jen devět
spojů denně, o víkendu pak jen čtyři spoje. Ostatní končí svoji jízdu na náměstí.
Další pozitivní změnou by mělo být rozšíření víkendového provozu MHD. Autobusy by měly od prosince jezdit i v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne.
Kolik nových spojů přibude, není zatím
rozhodnuto. Nový jízdní řád se teprve
tvoří a platit bude od 14. prosince. -lara-

zeptali jsme se ...
Na posledním jednání zastupitelstva zazněl z úst zastupitele Krejsy
dotaz, jak daleko je šetření ve věci
mantinelů, které se prý „záhadně
ztratily“ ze skladu v Ciboušově. Z
jeho iniciativy byl dokonce prošetřením celé věci pověřen kontrolní výbor. Jak to tedy se „zmizelými“ mantinely je? Na to jsme se
zeptali místostarosty města Ing.
Stanislava Stehlíka.
Jak už se pan Krejsa i ostatní zastupitelé dozvěděli na zastupitelstvu, zhruba
před čtyřmi lety probíhala na stadionu výměna ledové plochy. Současně s
tím byly instalovány také nové mantinely. Ty původní byly uloženy ve skladovacích prostorách v Ciboušově. Z
místních o ně neměl nikdo zájem, ale
představitelům společnosti M-club se
povedlo najít kupce až ze Slovenska.
Ten si pro mantinely přijel a zaplatil
za ně městu cca 100 tisíc korun, což
je s ohledem na jejich stáří a opotřebení slušná cena. Při této příležitosti se
zjistilo, že v době, kdy byly mantinely
uloženy v Ciboušově, si zřejmě nějaký
šikovný sběrač kovů přisvojil několik kotvících želízek. Tuto věc jsme
samozřejmě nechali prošetřit policií.
Takže když to shrnu, žádné mantinely se neztratily, ale byly prodány na
Slovensko, což samozřejmě dokládá i
příslušná smlouva.
-lara-

internetový portál města

www.klasterec.cz

Po dvouměsíční odmlce odemkl klášterecký „kulturák“ své zamčené dveře a do nové sezony vstoupil opravdovým majstrštychem - divadelní hrou J. K. Tyla Strakonický dudák v osobité úpravě Josefa Dvořáka a jeho divadelní společnosti. V
letošním roce uplyne 161 let od prvního představení této hry (21. listopadu 1847) a z hlediska diváckého se jedná určitě
o nejoblíbenější dílo z celé Tylovy tvorby. Josef Dvořák se svojí divadelní společností opět korzuje po zemi České, aby na
osudu Švandy ukázal, jakým nebezpečím je touha po penězích a omámení „ velkým“ světem ciziny a zároveň také, jak
peníze narušují vztahy mezi lidmi. Velké divadlo s velkým hercem může být zároveň pozvánkou pro všechny na blížící se
Divadelní žně, které letos budou „Fantastické“. Nejen název, ale i skladba festivalu je zárukou, že se divadelní „fajnšmekr“
má opravdu na co těšit. Více se o letošních Divadelních žních dočtete uvnitř tohoto vydání.
-rony-

Zastupitelé schválili změnu územního plánu
Foto: archív

Jedním z bodů jednání zářijového zastupitelstva bylo schvalování změny číslo 4
územního plánu a 1. změny regulačního plánu památkové zóny. Jak už bylo
několikrát zmíněno v souvislosti s těmito
životně důležitými dokumenty každého města, Klášterec je schvaloval před
více než 10 lety a je tedy pochopitelné,
že už v řadě případů neodpovídají současnému stavu. Navíc často neumožňují
rozvoj města tak, jak by si občané nebo
vedení města představovali. Velkou brzdou je současný územní plán například
pro budování nových stavebních parcel
pro rodinné domy. Původní územní plán
s takovým rozvojem nepočítal a navíc
řadu vhodných pozemků získalo město

např. od Pozemkového fondu
teprve v posledních letech.
Řešením by měla být právě 4.
změna územního plánu, která
počítá s dalšími prostory pro
výstavbu rodinných domů.
Největší plocha je naplánována za porcelánkou směrem k
chatkám u řeky Ohře. Pokud
zde ale někdy v budoucnu
opravdu vyrostou rodinné
domy, bude nutné připravit
i technickou infrastrukturu a
zajistit napojení na zadní silnici do Kadaně.
Zastaralý je z hlediska dalšího
rozvoje města také regulační
plán památkové zóny. Díky
změně, kterou teď zastupitelé
schválili, bude možné umístit v lázních plánovaný hotel, realizovat
propojení zámeckého parku s lázeňským
areálem a postavit v dosud nezastavěné
lokalitě rodinné domy.
Zastupitelé rozhodovali také o dalším rozvoji průmyslové zóny Verne. Díky zrušení
stávajícího územního plánu a jeho nahrazení novou studií bude možné využít i
některá dosud nezastavěná území.
Všechny tyto změny mají jediný cíl, uvolnit „okovy“ stávajícího územního plánu
a dát projektantům větší volnost při rozvoji města. Protože ale změny územního
plánu nevyřeší vše, chystá se už nyní
zbrusu nový územní plán. Pokud půjde
vše hladce, měl by být hotový někdy v
roce 2010.
-lara-

jde k zvýšení tlaku v kanalizačních rourách
a zápach se tlačí kanály ven,“ vysvětluje
místostarosta Ing. Stehlík. „V rámci rekonstrukce náměstí byly v ulici Nerudova, kde
měli předtím se zápachem největší problémy, nainstalovány pachotěsné kanály. To
způsobilo, že se problém přestěhoval do
spodní části náměstí a přilehlé ulice. V současné době hledáme spolu se společností
Severočeské vodovody a kanalizace nějaké
řešení, které by v konečném důsledku vyhovovalo všem,“ dodává Ing. Stehlík. -lara-

UPOZORNĚNÍ
Výměna občanských průkazů, o které jsme psali v předchozím vydání Kláštereckých novin, se
týká „RŮŽOVÝCH“ OP vydaných do 31.12.2003!!
Více informací na www.klasterec.cz

Ministerstvo kultury významně podpořilo hudební festival
Ještě jednou se krátce vracíme k hudebnímu festivalu Klášterecké hudební prameny. Tato akce si v průběhu let získává stále
nové a nové posluchače. Během krásných
červencových večerů využilo možnosti
poslechu špičkových interpretů více než
1500 návštěvníků jednotlivých koncertů.
Velkou měrou se na pořádání akce podílela Základní umělecká škola v Klášterci
nad Ohří, pracovníci Zámku v Klášterci
nad Ohří a také pracovníci odboru kultury, marketingu a cestovního ruchu MěÚ

v Klášterci nad Ohří. Uspořádání festivalu
by však nebylo možné bez finančního
krytí z rozpočtu města a jednotlivých
dotací a příspěvků.
Velké poděkování v tomto případě patří
především Ministerstvu kultury ČR, které podpořilo tuto nejvýznamnější kulturní akci našeho města dotací ve výši
250 000,- Kč. Věřím, že se Klášterecké
hudební prameny budou nadále rozvíjet
a podstatnou měrou přispějí k rozvoji kultury v našem regionu.
-M. Foltýn-
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Zastupitelé po tříměsíční pauze opět jednali
Ve čtvrtek 11. září se po tříměsíční pauze opět sešli klášterečtí zastupitelé. Na pořadu jednání bylo schvalování dvou nových vyhlášek, prodej dalších několika stovek bytů i hlasování o změnách územního plánu
města.
Hned v úvodu zazněly z úst starosty a obou místostarostů informace o důležitých akcích a jednáních, které
probíhají nebo budou probíhat v nejbližší době. Vedení města jedná již delší dobu se zástupci Lesů České
republiky s.p. Kromě směn pozemků se vzájemné diskuse točí hlavně kolem administrativní budovy Lesní
správy Klášterec v Nádražní ulici, kterou plánuje podnik prodat. Vedení města se ovšem obává, že by budovu mohl potkat podobný osud jako bývalou ubytovnu porcelánky. Tu před časem koupila ve veřejném
prodeji soukromá firma, která zde provozuje ubytovnu. Situace mezi starousedlíky a obyvateli ubytovny
je napjatá a ani město není se stávajícím stavem příliš spokojené. Aby se podobná situace neopakovala,
jednal starosta Houška o možnosti převodu objektu Lesní správy Klášterec na město nejen se zástupci Lesů
České republiky, ale i s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. Pokud město se svojí žádostí uspěje,
mohly by zde v budoucnu vzniknout malometrážní startovací byty.
Místostarosta Ing. Stehlík informoval přítomné zastupitele o dokončených investičních akcích, mezi které
patří nový povrch silnice, chodníky a parkovací stání v ulici Třebízského, dokončení 1. etapy rekonstrukce

výzva pro občany

Mělo by vás zajímat ...
Protipirátská organizace připravuje velký zátah na držitele nelegálního softwaru
V říjnu budou zřejmě některé firmy nemile překvapeny.
Došlápne si na ně protipirátská organizace BSA, která
upozorní na možný výskyt nelegálního softwaru ve
firemních počítačích. BSA se zaměří na zhruba 15 tisíc
firem po celé České republice, zejména na malé a střední
firmy v odvětvích s nejvyšší mírou softwarového pirátství. Podle studie analytické společnosti IDC se v Česku
již druhým rokem nelegálně užívá 39 procent softwaru.
Nejčastěji se ve firmách pirátsky užívá software předních
výrobců kancelářského softwaru, grafického a konstrukčního softwaru či antivirových aplikací. BSA proto
půjde po krku firmám, které podnikají v oborech, jakými
jsou výroba, reklama, konzultační služby nebo projekční
činnost. Právě v těchto firmách se podle BSA vyskytuje
nejvíce nelegálního softwaru. Pachatelům hrozí kromě
trestů také statisícové platby poškozeným výrobcům
softwaru.
zdroj: ekonom.ihned.cz

V souvislosti s přípravou Integrovaného plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří na roky 2009-2015 si Vás dovolujeme vyzvat ke spolupráci.
Město Klášterec nad Ohří v současné době připravuje Integrovaný
plán rozvoje města (IPRM), ve kterém se bude komplexně řešit rozvoj cestovního ruchu a lázeňství na jeho území. Rozvoj lázeňství a
cestovního ruchu je jedním z nosných témat Strategického plánu
rozvoje města Klášterce nad Ohří. Integrovaný plán rozvoje města
vzhledem ke své komplexnosti zasahuje do většiny oblastí života
města a vyžaduje komunikaci s odbornou i laickou veřejností.
Administrativní budova Lesní správy Klášterec v Nádražní ulici

KDO, CO VÁS ČEKÁ NA ÚŘADĚ

sportovního areálu, vodovod v Klášterecké Jeseni nebo oprava
chodníků ve Vítězné a Havlíčkově ulici. Zastupitelé se dozvěděli také o pokračujících jednáních s Českými drahami ohledně
opravy nádraží a nástupiště. Podle místostarosty Stehlíka ale
vše zůstává pouze v rovině slibů, České dráhy se zatím k žádným
konkrétním termínům nezavázaly. Větší úspěch snad bude mít
jednání se společností Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se
kterou město dojednává opravu silnice do Klášterecké Jeseně.
Také další jednání se vztahovalo k dopravě a komunikacím. O
dopravním řešení silnice I/13 diskutoval tentokrát s Ředitelstvím
silnic a dálnic (ŘSD) a s náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem místostarosta Šroubek. Město chce připravit ve spolupráci s
projektanty ŘSD projekt, který by řešil všechny krizové úseky na
průtahu městem. V budoucnu plánovaný obchvat města je běh
na dlouhou trať a aktuální dopravní situace ve městě vyžaduje
rychlejší zásah. Pokud budou jednání úspěšná, bylo by možné
realizovat některé úpravy na I/13 ze Státního fondu dopravní
infrastruktury už v roce 2009/2010. Místostarosta Šroubek se ve
svém úvodním vystoupení podrobněji věnoval také stavu projektů podaných do Regionálního operačního programu. Pro přítomné zastupitele neměl ale tentokrát příliš dobré zprávy. Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v příštím čísle.
V další části svého jednání zastupitelé schválili například poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Kadaň ve výši 350 tisíc
korun na obnovu zdravotnické techniky a pořízení nových přístrojů nebo přijetí daru ve výši 2 miliony korun na 4. etapu projektu „Duhová cyklistická stezka Kadaň – Klášterec nad Ohří“ od
společnosti ČEZ.
-lara-

Mgr. Lenka Antolová

V 9. předposledním díle našeho seriálu
se tentokrát věnujeme trochu specifické funkci, a to tajemníkovi města. To,
zda označení tajemník vychází ze slova
tajemno či tajemství, nevíme. Mgr. Antolová ale při našem rozhovoru tajemná
nebyla a navíc nám prozradila i některá
tajemství o chodu městského úřadu.
Pozice tajemníka je ve srovnáním s
ostatními zaměstnanci úřadu poněkud
specifická. Čím?
Funkce tajemníka je zřízena zákonem o
obcích. Jmenuje a odvolává ho starosta se
souhlasem ředitele krajského úřadu. Pokud
není funkce tajemníka obsazena, musí
povinnosti tajemníka vykonávat starosta.
Tato situace nastala i v Klášterci po odcho-

Partnery při zpracování dokumentu mohou být:
• podnikatelé působící v oblasti cestovního ruchu
na území města
• občané města
• další subjekty působící na území města
Pokud máte zájem zapojit se do zpracování Integrovaného plánu
rozvoje města popřípadě máte jakékoliv podněty či náměty do
připravovaného dokumentu, obraťte se prosím na Městský úřad
v Klášterci nad Ohří - Odbor strategického rozvoje, správy majetku
a územního plánování.
Kontaktní osobou je Ing. Kateřina Mazánková,
GSM 606 625 670, e-mail: mazankova@muklasterec.cz
Do 12. 10. 2008 očekáváme vytvoření veřejného fóra z řad občanů
a podnikatelů, jejichž názory budou dále diskutovány v pracovní
skupině pro Integrovaný plán rozvoje města Klášterce nad Ohří.
Výstupy z této pracovní skupiny budou prezentovány veřejnosti na
jednotlivých setkáních a dále prostřednictvím Kláštereckých novin
a Kabelové televize.
Tento proces povede k vyvážení jednotlivých priorit a očekávání
s reálnými možnostmi a potřebami občanů, provozovatelů, návštěvníků a turistů. IPRM pro cestovní ruch bude sloužit jako nedílná
příloha žádostí o dotace z Operačních programů a to nejen pro
město v roli investora, ale také pro jednotlivé vlastníky nemovitostí, kteří projeví zájem o využití svého objektu pro účely cestovního
ruchu.
I Vy můžete ovlivnit budoucnost svého města.

du tajemnice Mgr. Makarské, kdy zůstal
post tajemníka neobsazený více než rok.
Pro město velikosti Klášterce to ale není
příliš ideální stav. Možná by bylo zajímavé v této souvislosti zmínit, že tajemníků
mužů je v naší republice mnohem víc než
tajemníků žen. Zatímco na školení úředníků ženy jednoznačně převažují a na
školení vedoucích odborů je stav vyrovnaný, při školení tajemníků je mužů více
než dvě třetiny. Ovšem v našem regionu
je poměr 3:2 ve prospěch žen.

poměrech, činnostech, příjmech, darech
a závazcích, která musí nově podávat
všichni radní a vedoucí odborů. Za plnění těchto a dalších úkolů jsem ze zákona
odpovědná pouze starostovi města.
V současné době se kromě běžných úkolů
věnuji hlavně zavádění nového agendového systému na úřadě a spolu s vedením
města a vedoucími příslušných odborů
připravuji změny některých vyhlášek,
tak jak nám to doporučil odbor dozoru a
kontroly ministerstva vnitra.

Co máte jako tajemník na úřadě na
starosti?
Některé povinnosti a úkoly tajemníka
(či tajemnice) jsou stanoveny přímo v
zákoně o obcích. Mám-li jmenovat konkrétní náplň práce, tak například vyhlašuji výběrová řízení na místa úředníků,
stanovuji platy všem zaměstnancům
města zařazeným do městského úřadu,
zabezpečuji dodržování předpisů BOZP a
PO na městském úřadě, svolávám a řídím
porady mnou metodicky řízených odborů (tj. vnitřní správy a odboru sociálních
věcí a školství), předkládám radě města
návrhy změny organizační struktury
městského úřadu, účastním se zasedání
rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním nebo řídím a kontroluji
činnost jednotlivých zaměstnanců městského úřadu. V souvislosti se zákonem o
střetu zájmu jsem coby tajemník evidenčním orgánem pro registr oznámení veřejných činitelů. To znamená, že jsou u mě
k nahlédnutí oznámení o majetkových

Zmínila jste výběrová řízení. Jak
probíhají a co musí správný úředník
splňovat?
Když je třeba obsadit místo úředníka,
vypisuje tajemník tzv. výzvu. Ze zákona
musí uchazeč o místo úředníka splnit
určité podmínky: věk nad 18 let, bezúhonnost, trvalý pobyt na území ČR či znalost úředního jazyka. My potom přidáváme vlastní požadavky na kvalifikaci nebo
dobu praxe. Po zveřejnění výzvy jmenuji
výběrovou komisi, kterou spolu se mnou
tvoří vedoucí příslušného odboru a starosta nebo jeden z místostarostů podle
toho, kdo má daný odbor ve své kompetenci. Když se vybírá vedoucí odboru, tvořím výběrovou komisi já, starosta a jeden
z místostarostů.
Z kandidátů pak vybíráme nejen na
základě jimi zaslaného životopisu, případně pohovoru, ale po zkušenostech
z minula jsme přistoupili i k praktickým
zkouškám. Ne vždy totiž uchazeč odhadne své schopnosti a občas je i přecení.

Poplatky za pejsky podraží
Někteří majitelé psů budou muset od příštího roku sáhnout hlouběji
do kapsy. Vyplývá to z nové vyhlášky o místním poplatku ze psů, kterou schválili na svém zářijovém zasedání klášterečtí zastupitelé. Úprava výše poplatku ale nebyla jediným důvodem, proč město novou
vyhlášku přijalo.
„Na ministerstvu vnitra působí odbor dozoru a kontroly, který zajišťuje
pravidelnou kontrolu vyhlášek a nařízení všech obcí, a to jak po stránce
obsahové, tak po stránce formální. Právě na základě jeho doporučení
jsme přistoupili ke změnám některých vyhlášek,“ říká tajemnice města
Mgr. Antolová. „Kontrolnímu orgánu ministerstva vnitra se například
příliš nelíbila naše vyhláška o místních poplatcích. Zdála se jim komplikovaná a trochu nepřehledná a doporučili nám rozpracovat jednotlivé
poplatky v ní obsažené do samostatných vyhlášek. Od začátku letošního
roku proto zastupitelé schvalovali vyhlášku o místním poplatku za využívání veřejného prostranství a vyhlášku o místním poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity. Teď přišly
na řadu poplatky ze psů. V souvislosti se schvalováním těchto vyhlášek
přistupujeme většinou také ke zvýšení jednotlivých poplatků. V případě
poplatků ze psů bylo zvýšení vyvoláno neustále rostoucími náklady na
úklid města. Nemalé finanční prostředky věnovalo město také na pořízení speciálních stojanů se sáčky přímo na psí exkrementy,“ vysvětluje
zvyšování poplatků Mgr. Antolová.
A jak se konkrétně změní poplatek ze psů od příštího roku? V částech města Lestkov, Klášterecká Jeseň, Útočiště, Suchý Důl, Rašovice,
Ciboušov a Hradiště zůstává poplatek ze psa ve výši 100 korun ročně,
za každého dalšího psa činí poplatek 150 korun. Poplatek se nezvýší
ani pro obyvatele Klášterce nad Ohří, kteří chovají psa u rodinného
domu. Městu za něj zaplatí i v budoucnu 400 korun. Za druhého pak
600 korun a za každého dalšího psa 1000 korun. Oproti dosud platné vyhlášce se tak majitelům psa z rodinného domu prodraží jen 3
a více psů. Nejvíce se zvýšení poplatků ze psů dotkne lidí žijících na
sídlištích. Místo dosavadních 1200 korun zaplatí od nového roku za
svého psího miláčka 1500 korun. Ještě větší nárůst je pak čeká, pokud
v bytě chovají více než jednoho psa. Za každého dalšího totiž zaplatí o
450 korun víc než dnes, tj. rovných 2250 korun. Pokud je ovšem vaším
jediným příjmem invalidní, starobní či vdovský důchod, bude po vás
město chtít od nového roku pouze 200 korun v případě jednoho a
300 korun v případě každého dalšího psa. Ještě větší úlevu vám město poskytne, pokud si vezmete psa z útulku. V tom případě jste od
placení poplatků zcela osvobozeni po dobu dvou let.
Celé znění vyhlášky o místním poplatku ze psů najdete na internetových stránkách města www.klasterec.cz v sekci městský úřad-právní
předpisy.
-laraJe tedy nutné vyzkoušet, zda opravdu
ovládá cizí jazyk, nebo jak je na tom
se psaním na stroji. Zájemci o funkci
vedoucího musí často předložit i vlastní
koncepci řízení daného odboru.
Kromě výběrových řízení mám v souvislosti se zaměstnanci úřadu na starosti
také stanovování platů podle příslušných zákonů a po dohodě s jednotlivými pracovníky vytvářím jejich náplň
práce. Zatímco personalistka má na
starosti hlavně související administrativu, rozhodovací roli má tajemník.

ka. Ze zákona o úřednících vyplývá pro
všechny úředníky povinnost absolvovat
v průběhu tří let 18 dnů školení. S personalistkou paní Hankovou jsme proto
vypracovaly plán školení pro jednotlivé
pracovníky městského úřadu, kterým se
musí řídit. Na dodržování tohoto nařízení chodí dokonce i kontroly. Většina
těchto školení je zaměřena na prohlubování kvalifikace v souvislosti se změnou zákonů. Velké změny legislativy se v
poslední době dotkly například pracovníků sociálního či ekonomického odboru. Školení musí uhradit zaměstnavatel,
Musí úředník nebo vedoucí odbo- ale pokud si na ně sežene organizátor
ru splňovat nějaké podmínky co se nějakou dotaci, mohou být bezplatná.
týče kvalifikace či dosaženého stup- Což je pro město jedině dobře.
ně vzdělání?
Co se týče dosaženého vzdělání, není Hlavní zásady jednání a chování
zákonem stanovena povinnost, že by úředníka jsou obsaženy v již zmínapříklad vedoucí odborů nebo tajem- něném zákoně o úřednících. Jak je
ník museli mít vysokou školu. Protože to ale například s jejich vzhledem?
je ale plat úředníka stanovován na Může tajemník zasahovat třeba do
základě tabulek a tarifních tříd, je vyšší způsobu jejich oblékání?
vzdělání v jeho vlastním zájmu. Musím Rozhodně nesměřujeme k extrémům.
říct, že za poslední dobu se počet vyso- Nebudu vydávat nařízení o délce sukní
koškolsky vzdělaných pracovníku na nebo barvě kalhot. Úředník by měl sice
zdejším úřadě výrazně zvýšil. Dokonce chodit upravený a slušně oblečený, časi v řadách referentů máme tři inženýry. to to ale záleží na konkrétní situaci. Když
Někomu možná přijde nepochopitelné, půjde zkontrolovat stavbu, nemůže mít
že nedají přednost zaměstnání v sou- samozřejmě na sobě oblek. Stejně tak u
kromé sféře, kde jsou platy přece jen pracovnic sociálního odboru by při jedvyšší, ale je to otázka priorit. Nižší platy nání s klienty působilo přehnaně luxuszde vyváží například více volného času ní oblečení spíš provokativně. Myslím si
nebo pevný výplatní termín.
ale, že naši zaměstnanci sami ví, co je
Zatímco výši vzdělání zákon neřeší, jinak vhodné, a nemusíme to řešit žádnými
je to s celoživotním vzděláváním úřední- striktními příkazy a nařízeními. -lara-
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Nová vyhláška začne platit už od října
Od října nastanou pouličním kněžkám lásky a vyznavačům popíjení alkoholu na veřejnosti těžké
časy. Alespoň v Klášterci. Od jara připravovanou vyhlášku s krkolomným názvem „O opatřeních k
omezení činností narušujících veřejný pořádek“ totiž zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili, a to s účinností od začátku října.
O tom, co nová vyhláška přinese, jsme vás informovali už dříve. Nyní jen krátká rekapitulace doplněná výčtem míst, kde je propříště popíjení alkoholu zakázáno.
Nová vyhláška postihuje celkem tři oblasti:
1. závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v souvislosti s veřejným pořádkem, 2. zákaz
poskytovat sexuální služby a 3. zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě.
Co se týče pouliční prostituce, tu vyhláška zakazuje na celém území města. Prostitutky tak nebudou
propříště smět postávat ani ve vymezeném úseku nad ubytovnou Korea.
Na rozdíl od prostituce je pití alkoholu zakázáno jen ve vybraných částech města. Navíc existuje
několik výjimek. Zákaz se nevztahuje na období 31.12. a 1.1. a dále na povolené předzahrádky u
restaurací. O výjimku může zažádat i pořadatel kulturní nebo sportovní akce, pokud se bude konat
na místě, kde platí zákaz pití alkoholu.
Dodržování vyhlášky budou kontrolovat městští strážníci a za její porušení hrozí viníkovi stíhání
podle přestupkového zákona.

Napsali jste do redakce ...

Rekvalifikace v AMOSU
Rekvalifikační kurs obrábění kovů ukončila úspěšně skupina zájemců o práci ve Střední odborné škole
služeb a Středním odborném učilišti v Kadani – AMOS Kadaň. V průběhu kurzu absolvovali účastníci kurzu zámečnickou přípravu včetně výuky měření, výuku na obráběcích strojích i praxi v podniku
ZKL, seznámili se i s využíváním internetu. Zadavatelem rekvalifikace byl Úřad práce v Chomutově,
který kromě uhrazení samotné rekvalifikace financoval i dopravu účastníků z místa bydliště do místa
rekvalifikace. Na snímku vidíme úspěšné absolventy po absolvování praktické části závěrečné zkoušky
s mistry odborného výcviku Josefem Babčanikem a Miloslavem Králem. Spolupráce s praxí přinesla
všem úspěšným absolventům i nabídku zaměstnání v ZKL Klášterec nad Ohří.

1. veřejné prostranství vymezené ulicemi: Královehradecká-Petlérská-Pod Stadionem-Chomutovská

Nejvíce diskutované místo u tržnice a Základní školy v Petlerské ulici. Další mapy najdete na webu města
www.muklasterc.cz
2. veřejné prostranství ohraničené ulicemi: 17. listopadu-Lesní-Dukelská-Pionýrů
3. veřejné prostranství ohraničené ulicemi: Budovatelská-Školní
4. veřejné prostranství vč. zámeckého parku, ohraničeného ulicemi: Chomutovská-Pod SkalkouZahradní; areál parku ohraničený zdí a levého břehu řeky Ohře
5. veřejné prostranství ohraničené ulicemi: Polní-Petlérská-Krátká
6. část obce Klášterec nad Ohří, obchodní zóna TESCO, LIDL, Kulturní dům, Plus, ohraničená ulicemi:
Chomutovská-Kamenka-Sadová
7. část obce Klášterec nad Ohří, území Lázní Evženie ohraničená ulicemi: Zahradní-levý břeh Ohřeareál přilehlého parku a promenád
-lara-

Policie informuje ...
„Kruhák“ jako dětské hřiště ...
X Nebezpečné překvapení čekalo na řidiče

Láska nebo nenávist ? ...
X Jak se dá také znepříjemnit život, o tom ví své
obyvatelka panelového domu v Komenského
ulici. Soused, když se vrací opilý domů, jí totiž
soustavně zvoní na zvonek a jako bonus k tomu
přidá i několik nežádaných telefonních hovorů. Možná tím chce své sousedce vyjádřit svoji
náklonnost... Každopádně její city jsou naprosto
odlišné a hrnec trpělivosti přetekl. Obtěžující
chování novodobého „Don Juana“ sousedka
nakonec oznámila na městské polici.

před kruhovým objezdem u nákupní zóny Tesca a Lidlu. Jako ideální prostor na hraní si totiž
kruhový objezd vybralo cca 4 leté dítě. To si
původně samo hrálo v ulici Václava Řezáče (!!)
a bez dozoru došlo až na inkriminované místo. Naštěstí si ho včas všiml jeden z řidičů, který
malého dobrodruha z tohoto velmi frekventovaného místa odvedl do Tesca, odkud zavolali
hlídku MP. Ta následně zjistila jeho nezodpovědné rodiče a dítě jim s patřičnou domluvou
předala.

Byla to prostě nuda ...
X Z rušení nočního klidu, znečištění veřejného
prostranství a dalších přestupků jsou obviněni
4 mladiství, kteří po půlnoci cestou z ul. Polní
na Panorámu rozkopali a poškodili nádoby na
odpad a převrátili mobilní WC. Jako důvod mladíci shodně uváděli, že se prostě nudili…

poděkování
Život každého handicapovaného člověka
je těžký. O to více, je-li celoživotně odkázán nejen na invalidní vozík, ale také na
někoho, kdo se o něho musí starat dnem i
nocí. Potom je každá pomoc ze strany lidí,
kterým není lhostejný osud těch, kdo žijí
odlišný život než zdravý člověk, několikanásobně vítaná a ceněná.
Radní města Ing. Jiří Marek bydlí ve stejném vchodě panelového domu jako
Kamil Vlk, který je od narození upoután
na invalidní vozík. Jediný způsob, jak se
může dostat ven ze vchodu, který nemá
bezbarierový přístup, je pomocí hydraulické plošiny. Tu ručně ovládá jeho matka
a celoživotní ošetřovatelka Hana Kritznerová. Sama tato procedura se zastaralým
hydraulickým zařízením je celkem namáhavá. Ale Ing. Marek si všiml ještě jedné
problematické věci. Je jí přístupová cesta
k plošině. Nejen jako radní města, ale hlavně jako člověk, který se prakticky denně s
Kamilem potkává, přednesl na radě města
Kamil Vlk
návrh, zda by město mohlo nějak pomoci.
Ani ostatním radním není život handicapovaných lidí ve městě lhostejný, a proto rozhodli, že město na
své náklady vybuduje novou přístupovou cestu pro Kamila a jeho matce tak ušetří alespoň malou část
námahy, kterou musí denně kvůli svému synovi vynaložit.
Hana Kritznerová a Kamil Vlk si proto dovolují touto cestou poděkovat radním města Klášterec nad Ohří
za jejich vstřícnost a ochotu a Ing. Jiřímu Markovi navíc za jeho všímavost, kterou oceňují pokaždé, když
mohou po nově vybudovaném chodníčku začít společnou procházku po městě.
-rony-

fejeton

Noví občánci města
Karolína Hrabalová

Jednoho dne si položíte otázku, kolik potomků je vhodné během
života vyprodukovat. Člověk nemusí být ani geniální matematik,
ani prognostik, aby tušil, že situace, kdy většina párů bude mít
pouze jedno dítě, je dlouhodobě přinejmenším neperspektivní. Na
druhou stranu mít tři děti, to už je přesilovka, a čtyři a více dětí si
pořizují zřejmě lidé s těžce masochistickými sklony.
Od okamžiku, kdy se se svým partnerem zvládnete úspěšně
rozmnožit, přestanete být pánem svého času. Ocitnete se ve vleku událostí a jak dítě roste, mnohdy obtížně přesvědčujete i sami
sebe, že jste to vy, kdo doma velí.
Postupně zjišťujete, že dobře míněné rady z odborné literatury o
rodičovství, které jste si nastudovali, lze s úspěchem aplikovat na
všechny děti z okolí, jenom ten váš malý terorista vše sabotuje.
Běžné denní situace typu počmárané zdi, fazole v nose, zvracení
v autobuse či hysterický záchvat uprostřed rušné ulice řešíte s přehledem. Někdy se sice uchýlíte k fyzickým trestům, ale vždy máte
na paměti, že těch dětí nemáte zase tak moc, abyste si mohli dovolit případné ztráty na životech.
I tatínkové časem zjistí, že fyzikální zákony fungují spolehlivě, a
není proto vhodné laškovně vyhazovat dítě v náručí směrem vzhůru, když stojí mezi dveřmi a nad hlavou má futro. Při obouvání bot
a nasazování krosny s dítětem na záda je též nutné volit vhodné
pořadí úkonů. Okamžik, kdy se s obsazenou krosnou na zádech
předkloní, aby si zavázal boty, může být osudný.
Do vašeho geniálního a propracovaného výchovného systému
občas rušivě zasahují jisté nežádoucí vlivy ve formě ostatních dětí
z rodin s výrazně méně geniálním a propracovaným výchovným
systémem či ve formě šišlajících a rozmazlujících příbuzných. Také
televize hraje nezastupitelnou roli při poznávání okolního světa.
Stačí, aby potomek jedinkrát zaslechl v televizi sprosté slovo, s nímž
se prozatím nesetkal, okamžitě pochopí jeho význam, zařadí si ho
do slovníku a začne neomylně používat v příhodné situaci.
Ještěže máte pro výkon náročné rodičovské úlohy ve svém okolí
takové pochopení. Ve chvíli, kdy nutně potřebujete zasloužený
odpočinek, si uvědomíte, že devět z deseti hraček, kterými vás příbuzní zásobují, píská, troubí, kvičí nebo aspoň bubnuje.
Život s dětmi je vskutku pestrý, mnohdy akční a únava z náročného
dne se podobá lehkému bezvědomí. Přesto bezpečně víte, že byste je nevyměnili za nic na světě a život s nimi je mnohem lepší než
bez nich.
Mgr. Dana Hrubá

až 50 000 Kč

Adéla Krentíková

Pavel Novák

Jakub Paar

Zuzana Kohoutková

Natálie Srbecká

Daniel Jahl

Bára Eiertichová

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

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526
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KULTURA / INZERCE

Nový ředitel zámku slibuje další expozice, klubové večery i zvonkový průvod
1. září nastoupil na pozici ředitele zámku
Klášterec nad Ohří Ing. Petr Hybner, který
působil řadu let jako vedoucí odboru kultury v Kadani. Protože první dny v novém
zaměstnání jsou pro každého velmi hektické, dali jsme řediteli Hybnerovi nějaký čas
na rozkoukání a vyzpovídali jsme ho teprve
nyní.
S čím k nám do Klášterce přicházíte?
Na zdejší zámek přicházím s nadějí, že
mohu pro Klášterec udělat to, co se mi
podařilo v Kadani. To znamená pozvednout kulturu a přitáhnout sem co nejvíce
návštěvníků všech věkových kategorií.
Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?
Já i kolektiv lidí, který se tu postupně buduje, se chceme především zaměřit na širší
spektrum návštěvníků. Klášterecký zámek
má jedno nosné téma, a tím je výstava
českého a orientálního porcelánu. I když
se podoba sbírky za léta příliš nezměnila,
je její návštěvnost slušná. Lidé si sem cestu najdou. Je ale otázka, zda sem přijedou
jen jednou, nebo jestli se sem budou vracet. Z tohoto důvodu bychom rádi rozšířili expozici tak, aby přilákala návštěvníky
opakovaně a aby byla zajímavá i pro rodiny s malými dětmi, které upřímně řečeno
sbírka porcelánu asi příliš nezaujme. Právě
jim bude věnována expozice Pohádková
země Vítězslavy Klimtové. Sbírku zhruba 60 skřítků, strašidel, čertů a víl doplní
loutky z dílny Matěje Kopeckého. Výstava,
která se do Klášterce přesouvá z jirkovského Červeného Hrádku, se pro návštěvníky
otevře 18. října a v dosud nevyužívaných
sklepních prostorách zámku bude k vidění
minimálně tři roky. V příštím roce chceme
vyklidit další prostory zámku, které sloužily
do této doby jako skladiště. Postupně by i
v těchto místech mohly vznikat nové expozice. Například protilehlá chodba galerie
Thun by byla ideální pro expozici minerálů.
Klášterec a minerály patří k sobě. Minerály
a drahé kameny z nedalekého Ciboušova
zdobí kapli Sv. Kateřiny na Karlštejně, ale
v samotném Klášterci se slavná historie
zdejších nalezišť příliš nezdůrazňuje. Je
trochu paradoxní, že zatímco v soused-

První kulturní akcí „na ostro“ byla pro nového ředitele zámku vernisáž výstavy keramiky J. Fabiánové a fotografií E. Fischerové. Petr Hybner gratuluje jedné z protagonistek
výstavy a předává květinový dar.
ní Kadani je ve Františkánském klášteře
mineralogické muzeum, které vybudovali
lidé s vazbami na Klášterec, zde žádná stálá
expozice minerálů není. To bychom chtěli
brzy změnit. Protože už zámek v minulosti
řadu minerálů pořídil, věřím, že by ke zprovoznění této expozice mohlo dojít už v roce
2009. Další pole působnosti se nám otvírá
v zámecké věži, kde bychom rádi udělali
druhou výstavní místnost. Jednalo by se o
jakousi open gallery, kde by se prezentovali
místní fotografové. Lidé by si při výstupu
nahoru na věž prohlédli „Klášterec očima
fotografů“, který pak můžou srovnávat
se svým vlastním pohledem na město z
vrcholu zámecké věže.
Expozice jsou jedna věc, ale stejně
důležitá je i nabídka kulturních akcí.
Chystáte něco zajímavého do konce
roku?
Za sedm let svého působení na odboru
kultury v Kadani jsem byl u zrodu mnoha
zajímavých a troufnu si říct úspěšných akcí.
Nechci samozřejmě v Kadani nechat všech-

no, co jsem tam vybudoval. Můj příchod na
zdejší zámek mi dává možnost některé z
těchto věcí přenést sem do Klášterce. Jednou z nich je divadelní představení Jiří a
drak, které napsal Martin Šíl původně pro
kadaňskou radniční věž, ale které už se
hrálo i v jižních Čechách, ve městě pohádky
v Jičíně... Motiv hry je sice klasický - Sv. Jiří
bojuje s drakem - ale její provedení je hodně netypické. Jedná se o večerní loutkové
představení na zámecké věži. Hlavy loutek
měří 1,6 metru a „šaty“ pod nimi 5 metrů.
Autorem loutek je Josef Šporgy Švancar.
Přestože byl Jiří a drak napsán pro Kadaň,
je to tak trochu i klášterecké představení,
protože loutky namluvil klášterecký „císařský pár“ Jan Milota a Iveta Svobodová.
Představení se uskuteční 11. října. Pokud se
bude líbit, tak ho někdy zopakujeme a pak
už necháme Martina Šíla napsat něco přímo pro klášterecký zámek. Bavili jsme se o
tom, že zdejší zámek má tři typické motivy
– kameny, porcelán a tím třetím jsou jednoznačně pávi. Takže pracovní název nové hry
by mohl znít například Paví princ.

Na 28. listopadu je připraveno tématicky
zaměřené odpoledne věnované Africe.
Cyklus nazvaný Afrika pod kůží zahájí ve
čtyři hodiny přednáška Přemysla Rabase
v hudebním salonku. Potom bude následovat vernisáž fotografií, které na svých
cestách nafotil Přemysl Rabas spolu s Martinem Šílem, a celý „africký“ cyklus zakončí
vystoupení funkjazzové kapely Rapa Nui.
V prosinci si rozsvítíme náš vlastní stromeček před sala terrenou. Součástí akce bude
průvod, nikoli lampionový, ale zvonkový,
a na závěr se na zámku uskuteční koncert
Richarda Pachmana. Tento talentovaný
skladatel a muzikant se v Klášterci poprvé
představil předloni na Hudebních pramenech a sklidil u diváků velký ohlas. Věřím
proto, že ani jeho prosincové vystoupení si
nenechají lidé ujít.
No a co se týče období těsně před Vánoci,
tak pokud všechno klapne, mohli by se
návštěvníci kláštereckého zámku dočkat
divadelního představení Betlém, které„Klasáci“ hráli opakovaně a s velkým úspěchem
v Kadani ve Františkánském klášteře.
A co plánujete pro příští rok?
Protože by zámek měl být podle mého
názoru i jakýmsi centrem vzdělání, chystáme na příští rok cyklus zhruba sedmi
vědecko-zábavných pořadů. Pracovně
tomu zatím říkáme Večery na zámku. V
plánu jsou například Irský večer, kde bude
povídání o kultuře a legendách zeleného ostrova doprovázet irská hudba a
nebude chybět ani irská whiskey, Čajový
večer, jehož průvodcem bude Štěpán Rak,
Indiánský večer, Arabský večer, Japonský
večer nebo Vánoční večer. A protože i ženy
mají své dny, máme v plánu prozatím dva
dámské kluby, které jsou v Kadani hojně
navštěvované, a to alternativní cesty do
duše a astrologie. Vše by se mělo odehrávat v hudebním salonku, protože nepředpokládám, že by tyto klubové večery byly
nějakou masovou záležitostí. Když se pro
začátek sejde 50-70 diváků, budu spokojený. Pokud zájem poroste, můžeme je vždy
přemístit do renesančního sálu.
Konkurence v oblasti kulturní nabídky
je velká a bez dobré propagace se dnes

obejde málokterá kulturní organizace.
Jak je na tom klášterecký zámek?
Propagace je samozřejmě jeden ze stěžejních bodů. Klášterec jako takový se, myslím
si, propaguje dostatečně, ovšem samotný
zámek je na tom v tomto ohledu podstatně hůř. Aby takováto organizace neměla
do dnešního dne vlastní webové stránky,
to je prostě špatně. Tvorba internetové
prezentace byla proto jedna z prvních věcí,
kterou jsme rozjeli. Na to bude navazovat
další propagační materiál, ať už jde o nejrůznější brožurky, trička nebo hrníčky. Musí
se také změnit informační systém přímo na
zámku, abychom turisty neodradili hned
při vstupu. Informační tabule z „papundeklu“ nejsou zrovna tou nejlepší vizitkou.
Rychlost, s jakou budeme tyto změny provádět, samozřejmě závisí na výši finančních
prostředků, které budeme mít k dispozici.
Neslibuju proto, že bude všechno hned. Ale
uděláme pro to maximum.
-lara-
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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
NA POZICI

„OBCHODNÍ ASISTENT (KA)“
„SERVISNÍ TECHNIK IT“
Podrobné informace získáte na:

www.teclan.cz/prace.html

CHCETE BÝT V OBRAZE?

navštivte náš webový portál

www.klnoviny.cz
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Fantastické Divadelní žně se blíží
Letos bude v kulturáku žhavit CML i Adam
Bernau, kterému ulítl Čestmír, po ránu až
vstaneme a opaříme se čajem, budeme
tajemní, jak ten hrad v horách, chlap, který se stal vdovou, si možná dá špenát a
hvězdnou branou se vetře, vy víte kdo...
Tak takhle nějak budou vypadat letošní
Klášterecké divadelní žně, které se konají
od 25. října do 1. listopadu. Budou už šesté a budou fantastické! Nebudou chybět
Žňoviny, ani diskuse po představení. Soutěžit budeme jednak v rámci doprovodného programu o již tradiční pivní lístek,
jednak po představení v kavárně, kde
bude cenou... no, nechte se překvapit.
Tím hlavním je však program divadelní
přehlídky a ten je letos opravdu nabitý.
Máme pohádku pro děti i pro dospělé,
budeme mít večer plný grotesek. Prostě
fantastické Žně! Těšit se můžete například
na představení, která jsme pro vás vybrali
na Jiráskově Hronově. Nebude chybět
ani talisman každé klášterecké přehlídky,
námi i vámi oblíbený soubor Rádobydivadlo Klapý.
Takže co vás poslední říjnový týden čeká
na prknech kláštereckého kulturáku?
Zahájení, stylově v duchu sci-fi, obstará
v sobotu 25. října domácí soubor KLAS
reprízou hry Blade runner. V neděli se
představí hned dva soubory s loutkovou
pohádkou. Od 15 hodin to bude plzeňské
Divadlo V boudě s pohádkou pro děti, od
sedmi večer se můžete těšit na burlesku
hořovického spolku loutkářů Na holou
Nádherný letní den, která byla uvedena
také na letošním Jiráskově Hronově.
V pondělí začneme „dospělejší“ část přehlídky. Zahájí ji českolipský Divadelní
klub Jirásek s komedií Pes Baskervillský.

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 30. září
Galerie Kryt
PAUL VAN DEN BERG-HORÁK
do 16. října
Galerie Thun
KERAMIKA MGR. JANY FABIÁNOVÉ
A FOTOGRAFIE ELIŠKY FISCHEROVÉ

Zahájení, stylově v duchu sci-fi, obstará v sobotu 25. října domácí soubor KLAS
reprízou hry Blade runner.
Ve veselém duchu se bude pokračovat i V pátek vystřídají frašku grotesky, a hned
v úterý. Hru Nejbláznivější den aneb Figa- tři. Od sedmi a od půl deváté večer se
ro sem, Figaro tam předvede karlovarské s groteskami Loď a Kino představí DivaDivadelní studio D3. Ve středu přepneme delní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň,
na klauniádu Divadýlka Na dlani z Mladé který oslnil diváky letošního Jiráskova
Boleslavi A tak tě prosím, kníže, kterou Hronova. Stejně jako Teatro Hugo ze
mohli shlédnout také návštěvníci loňské- Semil, které svou grotesku Hugo předvede od půl osmé na malém sále. Letošní
ho Jiráskova Hronova.
Ve čtvrtek 30. října se odehraje malá„revo- klášterecké divadelní žně zakončí v soboluce“. Rádobydivadlo Klapý přiveze na tu 1. listopadu TMA divadlo z Terezína
letošní žně komedii, přesněji frašku Sle- s komedií Nájemníci pana Swana aneb
pice o zoufalých poměrech v oblastním Habaďůra.
divadle. Rádobydivadlo Klapý patří mezi Letošní Fantastické Klášterecké divadelní
špičku amatérského divadla v republice a žně pro vás opět připravilo Sdružení Klas
klášterečtí diváci to dokáží náležitě ocenit, ve spolupráci s Městem Klášterec nad
představení tohoto souboru patří tradič- Ohří a letos také s podporou Ústeckého
kraje.
-minyně mezi nejnavštěvovanější.

Perlová svatba
Krásných 30 let společného života oslavili
v minulých dnech manželé
Maria Jolanta a Milan Slavíkovi.
Ke gratulaci se připojují také redaktoři
Kláštereckých novin
Dům dětí a mládeže Volňásek, Souběžná 205, Klášterec nad Ohří
Vás zve 27.9. 2008 ve 14.00 hodin na

SPOLEČNÉ POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Zveme všechny nadšence s vlastnoručně vyrobenými či zakoupenými draky na
společné létání na kopci za posledním panelákem v ulici 17. listopadu.

Sraz je ve 14.00 hodin na kopci

Sady
Klášterec nad Ohří
spol. s.r.o.
Cihlářská 627

Přijmeme
brigádníky
na sběr
moštových
jablek

Sraz je ve 14.00 hodin na hřišti ZŠ Petlerská
Dům dětí a mládeže Volňásek, dále vyhlašuje na 3.10. 2008 střeleckou soutěž

VESELÝ BROK

Nebýt dvou vrahů,
oslavil by Tomík dne
27. 9. 2008 s námi
všemi své
18. narozeniny.
Navždy Tě budem
milovat, z našich srdcí nikdy neodejdeš,
protože na Tebe stále myslíme, chybíš nám,
Tomí ...
Tvoje rodina a přátelé

3. října od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
3. října v 19.00 hodin
Kino Svět
HANCOCK
USA 2008, 92 minut, český dabing.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč
4. října v 17.00 a 20.00 hodin
Kino Svět
TEMNÝ RYTÍŘ
USA 2008, 153 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

27.září od 21.00
Music club Pancha
CLUBBERS HOUSE NIGHT
Hraje DJ Loutka
27. září od 20 – 01 hodin
Kulturní dům
VÁCLAVSKÁ OLDIES PARTY
Staré domácí i zahraniční hity hraje k tanci DJ Petr Kalinský (Lehkej Ventil).
Vstupné: 70,- Kč
28. září od 15 hodin
Kulturní dům
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Výpravná činoherní pohádka pro děti na
motivy klasické pohádky K. J. Erbena.
Hraje divadelní soubor Mladá scéna.
Vstupné: 40,- Kč

6. a 7. října v 17.00 hodin
Kino Svět
ZAPOMENUTÝ OSTROV
USA 2008, 96 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 30,- Kč
8. října v 19.00 hodin
Kino Svět
KRTEK
Mexiko 1970, 125 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
náš

tip
25. čtvrtek, 26. pátek v 17.00 a 20.00 hodin BATHORY*
ČR/SR/Maďarsko/VB 2008, 139 minut. Historický velkofilm Juraje Jakubiska přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi
panen a na svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Pohledy historiků na životní příběh této kontroverzní šlechtičny se rozcházejí. Svědecké výpovědi
o jejích krutostech jsou konfrontovány s faktem, že ve svém čachtickém sídle byla
uvězněna bez procesu a soudu.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

27. září v 16.00 a 18.00 hodin
Kino Svět
WINX CLUB - VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Itálie 2007, 89 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč

30. září a 1. října v 16.00 a 18.00 hodin
Kino Svět
SISSI A YETTI
Německo 2007, 85 minut, český dabing.
Mládeži přístupné Vstupné: 65,- Kč

10. října v 19.00 hodin
Kino Svět
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
USA 2008, 104 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
10. října od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
10. října až 14. listopadu od 17.00
Galerie Thun
PODZIMNÍ SALON KLÁŠTERECKÝCH
VÝTVARNÍKŮ
Vernisáž se koná 10. října od 17 hodin

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro chlapce i dívky od 3. do 9. tříd.
Soutěží tříčlenná družstva, každý člen má 6 ran. Střílí se do kovových figurín.

Výstava keramiky a fotografie na zámku

VZPOMÍNKA

26. září od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

29. září v 19.00 hodin
Kino Svět
KULIČKY
ČR 2008, 75 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

Pro nejlepší účastníky a ostrostřelce jsou připraveny odměny a pohár.

Nástup možný ihned
Kontakt: 777 330 512

do 30. října
Galerie SCHKO Weberův dům
KRAJ PROMĚN
Autorská výstava fotografií Ing. Pavla
Záhorce

2. října v 19.00 hodin
Kino Svět
ÚTĚK DO DIVOČINY
USA 2007, 148 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč

V sobotu 20. září se uskutečnila na
kláštereckém zámku vernisáž výstavy
keramiky Mgr. Jany Fabiánové a fotografií Elišky Fischerové. Stylizované
digitální fotografie a keramika vystřídaly ve velkém renesančním sále
výstavu nových tvarů a dekorů klášterecké porcelánky.
Navzdory chladnému počasí začínajícího podzimu měla výstava Elišky
Fischerové a její žačky ze základní
umělecké školy Mgr. Jany Fabiánové
slušnou návštěvnost. Digitální tzv.
manipulované fotografie, jejichž hlavním tématem je lidské tělo, a figurální
keramika jsou na kláštereckém zámku
k vidění do 16. října.
Od 10. října se pak milovníci výtvarného umění mohou těšit na tradiční
výstavu v galerii Thun - Podzimní salon
kláštereckých výtvarníků.
-lara-

NOVINKY

Autoškoly Ing. Jan Chvátal
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov
kurzy sk. C s novým vozem zn. IVECO s ABS a klimatizací
kurzy sk. C + E s novým tandemovým vlekem s ABS
kurzy sk. D s nově zakoupeným autobusem zn. KAROSA s ABS

Zahajujeme ihned - u nás nečekáte!
Zdarma profesní průkaz řidiče!

Akce: Osobní automobil - sk. „B“
- navíc jízdy před zkouškou (v ceně 1000 Kč) ZDARMA
- učebnice, CD a vypracované otázky z techniky (v ceně 500 Kč)
ZDARMA

Kontakt: tel.: 602 791 791, e-mail: chvatal@ktkadan.cz
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Jan Böhm se připravuje
na mistrovství světa Hokejové áčko zahájilo sezonu výhrou i prohrou
Na největší vrchol letošní sportovní sezóny se v těchto dnech
intenzivně připravuje klášterecký závodník ve fitness Jan Böhm
Před sebou má nelehký úkol. Chce uspět mezi těmi nejlepšími
„fitnessáky“, a tak přípravě na nadcházející mistrovství světa,
které bude 3. - 5. října hostit španělská Santa Sussana, podřídil
vše. Počínaje životosprávou, přes tvrdé tréninky i nepopulární
vyřizování potřebných dokumentů a shánění sponzorů. Jeho cíl
je jasně nalajnovaný. „Chtěl bych se probojovat do finále. To by byl
pro mě velký úspěch. Kdyby třeba byla medaile, už by to bylo to něco
krásného navíc,“ říká skromně Bombís. Ví, o čem mluví. Vždyť na
letošním mistrovství Evropy mu medaile utekla o pouhé 3 body!!
Podle státního trenéra Martina Novotného na sobě Honza Böhm
od května, kdy se vrátil s 5. místem z ME, hodně zapracoval.
Hlavně co se týká svalové hmoty, kde měl určité rezervy, které
ho připravily o cenný evropský kov. Podle našich informací má
náš závodník dobře načasovanou formu a už jen dolaďuje detaily. Přece jen ještě nějaké to kilo prý musí jít dolu. Sestavu, která
je součástí jeho vystoupení, předvede stejnou jako na ME. Tam
ji rozhodčí ocenili jako druhou nejlepší! Bohužel další jejich rozhodování byla trochu zmatečná a náš borec na to doplatil. Tak
věřme tomu, že na mistrovství světa budou nejen nejlepší závodníci, ale i nejlepší a hlavně nestranní rozhodčí. A že Bombís se vrátí domů konečně s vysněnou medailí z opravdu velkého závodu.
Má na to, tak mu držme pěsti.
-rony-

Klášterečtí fotbalisté drží rekord v neporazitelnosti
FK Klášterec – Sokol Lenešice 5:2 (3:2)
Pravděpodobně dosud nevídaný rekord v historii krajských fotbalových soutěží mohli v neděli 14. září oslavit hráči kláštereckého
áčka. V mistrovských utkáních už neprohráli plných 1440 minut,
což je celých 24 hodin. V zápase proti Lenešicím mohli svůj rekord
ještě zvýšit.
A začali velmi dobře. Už ve druhé minutě neudržel lenešický brankář Rückl míč, Holeček nacentroval před branku a tam ho nešťastný obránce hostů poslal do sítě. O minutu později zafungovala
bratrská spolupráce Petra a Josefa Papouškových a bylo to 2:0.
Spolupráce dvojice Martin Rychtář a Josef Papoušek vyšla naopak
v osmnácté minutě. Lenešický Rückl podběhl centrovaný míč a
pro Papouška nebyl problém zvýšit stav utkání na 3:0. Vývoj zápasu však byl už moc na citlivou duši rozhodčího, a tak v pětadvacáté
minutě odpískal ve prospěch hostů spornou penaltu. V branku ji
proměnil Pavel Salač a snížil stav zápasu na 3:1. Nadšení domácích
fanoušků z rychlého vedení zchladil v 37 minutě lenešický Bauer,
který využil zmatků v klášterecké obraně a snížil na 3:2.
Do druhého poločasu vstoupili domácí mnohem lépe. V osmaše-

pozvánka ...

V sobotu 27. září proběhne 8. ročník 4 km
dlouhého pochodu na Jezerní vrch pro
děti a jejich rodiče. Start od 14 do15
hodin na hřišti na ulici Petlerská.
Cestou absolvují děti různé úkoly a
soutěže. Cíl do 17 hodin u sáňkařské
dráhy nad Koreou. Závěrečné posezení, občerstvení, opékání buřtů,
vystoupení se psy, drobné odměny.
Nezapomeňte s sebou dobrou náladu a slunce v duši.
V. Platil

Kecip si vybojoval vítězství

13. září 2008 uspořádalo Občanské sdružení SPC SÍMALKA v areálu
tenisových kurtů Lázně Evženie turnaj v hokejbale jako vzpomínku
na tragicky zesnulého kamaráda a hokejistu Lukáše Bartyzala.
Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev: SPC Matadors, Kecip, Uhloexpres,
Hogk, SPC juniors, Chulimanga a Liška team. Už systém každý
s každým a chladné sobotní dopoledne zaručovalo vyrovnanost a
náročnost turnaje. Ze skupiny do závěrečného play-of postoupily:
SPC juniors, Kecip, Hogk a Chulimanga.
Semifinále: SPC juniors – Hogk 1 : 0
Kecip – Chulimanga 1 : 1 (2 : 0 na penalty )
Finále : SPC juniors - Kecip 0 : 0 (0 : 1 na penalty )
Celkové pořadí: 1. Kecip, 2. SPC juniors, 3. Chulimanga, 4. Hogk, 5.
Liška team, 6. SPC Matadors, 7. Uhloexpres.
Obč. sdružení SPC SÍMALKA děkuje městu Klášterec nad Ohří, že
přispělo na poháry a organizaci turnaje.

desáté minutě lenešické obraně utekl Petr
Papoušek a hlavičkou přehodil brankáře
hostí. Hosté se po čtvrté brance z hřiště
téměř vytratili. Pátý gól skončil v lenešické
brance v nastaveném čase, když obraně
hostů utekl Martin Haba.
FK KU-Laci Havraň – FK Klášterec 0:1
Ani v osmnáctém zápase v řadě nepoznali klášterečtí fotbalisté hořkost porážky. Na
hřišti Havraně vyhráli těsně o jeden gól a
prodloužili svou sérii neporazitelnosti na
1620 minut, což je celých 27 hodin.

HC Kobra Praha – HC Klášterec 3:5
V úvodním utkání letošního ročníku 2. hokejové ligy
zajížděli klášterečtí hokejisté na led pražské Kobry. Po
urputném boji si Klášterec zapsal do statistik výhru 5:3 a
první tři body do tabulky soutěže.
HC Klášterec – HC VHS Benešov 0:3
Neslaný, nemastný zápas. Tak by se dalo velmi jemně charakterizovat první letošní vystoupení kláštereckých hokejistů před domácím publikem. Domácí si za šedesát minut
prakticky nevytvořili pohlednější šanci a nakonec se museli
spokojit s prohrou 0:3. A to ještě mohou děkovat brankáři
Damaškovi, díky němuž nedopadl zápas mnohem hůř.
Už v prvních pěti minutách první třetiny se projevil největší
problém domácích. Po tečované střele Jakuba Verbíka se
před Damaškem ocitli úplně osamoceni Kounovský a Kocman. Naštěstí pro domácí byl Damašek pozorný a schoval puk ve své výstroji. Úplně stejná situace se opakovala
v sedmé minutě a bylo jen otázkou času, kdy se chyba obrany promění v benešovský gól. Stalo se v desáté
minutě, kdy se za Damaškova záda trefil Kounovský. Další obrovskou šanci domácích promarnil na začátku druhé minuty druhé třetiny Karel Novotný. Šikovně si počíhal na přihrávku spoluhráče na benešovské modré, ale v
samostatném nájezdu proti Malíkovi neuspěl. Narozdíl od benešovského Jakuba Verbíka, který hned z protiútoku vstřelil druhý gól hostů, na který mu zpoza Damaškovy branky přihrál Vacek. Zvrátit nepříliš pohledný hokej
se pokusil trenér Nekvinda v poslední minutě. Power play ovšem domácím nevyšla stejně jako celý zápas. Nejen
že si klášterečtí nevytvořili žádnou šanci, ale šest vteřin před koncem inkasovali do prázdné branky.
„Každý, kdo viděl dnešní zápas, poznal, že jsme byli horším mužstvem,“ přiznal po zápase klášterecký trenér Petr
Nekvinda. „Velmi solidní, až výborný výkon podal brankář Damašek. Jinak si myslím, že jsme nehráli to, co umíme .Ti
kluci umí mnohem víc. Soupeř nás k ničemu nepustil, i když jsme měli také pár dobrých šancí. Kdybychom je proměnili, možná by se zápas vyvíjel jinak. Ale to jsou jen spekulace.“

Hokejisty čeká v sezoně několik změn

Od sezony 2008/2009 byl změněn systém celé soutěže. Týmy byly rozděleny pouze do dvou skupin. Ve skupině Východ hraje 16 účastníků a ve skupině Západ bude hrát 20 mužstev. Základní část ve skupině Západ se
odehraje dvoukolově (doma - venku), tzn. 38 utkání. Poté bude následovat play-off. Do vyřazovacích bojů ve
skupině Západ zasáhne hned 16 nejlepších mužstev. První kolo play-off se bude hrát na dvě vítězná utkání,
všechna další kola se odehrají na tři vítězná utkání. Následně pak finalisté skupiny
Západ a vítěz skupiny Východ postoupí
do kvalifikace o první ligu.
Změnou prošel také systém bodování. Za výhru v základní hrací době si
mužstvo připíše 3 body, za výhru v prodloužení 2 body. Zatím je to stejné jako
loni. Letos však musí být každý zápas
rozhodnut. Pokud se tedy o výsledku
nerozhodne v prodloužení, přijdou na
telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz
řadu samostatné nájezdy. Jejich vítěz si
připíše do tabulky 2 body, stejně jako v
případě výhry v prodloužení.
Hokejová sezona samozřejmě nezačala
pouze pro mužstvo dospělých. V těchto
dnech se rozjíždí také všechny mládežnické soutěže. Družstva 2. - 5. třídy HC
Klášterec jsou přihlášena do regionálních
PC
sestava
Internet
soutěží. 6. - 9. třída již odstartovala svou
PC sestava Gamer
Tiskárna
CANON
PIXMA MP140
soutěž Žákovské ligy České republiky.
• CPU: AMD Athlon 64 X2 4450 2.3GHz
• CPU: Intel Celeron 430 1.8GHz
V dorostenecké a juniorské kategorii již
• RAM: 2048 MB
• RAM: 1024 MB
několik sezon spolupracujeme s oddí• HDD: Seagate 320GB SATA
• HDD: Hitachi 160GB SATA
lem SK Kadaň. Pro sezonu 2008/2009
• DVD: Samsung SH-S223F
• DVD: LG DVD±RW GSA-H55N
budou junioři HC Klášterec a SK Kadaň
• LCD: ASUS LCD 19“ VW193S
• LCD: ASUS LCD 17“ VW171D
startovat v juniorské I. lize pod hlavičkou
• OS: MS WINDOWS XP HOME
• OS: MS WINDOWS XP HOME
HC Klášterec. Dorostenci HC Klášterec
• GFX: GAINWARD VGA N9600GT
• GFX: Integrovaná
a SK Kadaň budou hrát taktéž v I. lize,
512 DDR3
ilustrační foto
Cena: 9.990,- Kč s DPH
ilustrační foto
ovšem pod hlavičkou SK Kadaň.
Cena: 14.990,- Kč s DPH
Další soutěží, která již začala, je první extsezona u mužstva dorostu a juniLCD
monitor
BenQ
LCD
G
2200Wa
LCD
monitor
BenQ
LCD
T
241WA
TomTom ONE Europe 31 – Evropa
TomTom ONE v.3 + mapy východní Evropy raligová
orů v KLH Chomutov. Obě tato mužstva
postoupila v loňské sezoně do extraligy,
• pokrývá 31 zemí západní a východní
• mapové pokrytí: ČR, Maďarsko, Polsko,
Evropy (AND, BEL, CZE, DNK, EST, FIN,
Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Litva,
což byl velký úspěch projektu 3K. V obou
FRA, HRV, GIB, IRL, ITA, LIE, LTU, LVA, LUX,
Lotyšsko a Estonsko
mužstvech startují hráči všech tří oddílů
HUN, MCO, NLD, DEU, NOR, POL, PRT,
• snadné a intuitivní ovládání přes
našeho okresu (KLH Chomutov, SK Kadaň
AUT, San Marino, SVK, SVN, ESP, SWE,
dotykový displej - vše v češtině
CHE, VAT a GBR. Mapa také pokrývá
• výběr tras - nejrychlejší, nejkratší, bez
a HC Klášterec nad Ohří), doplněné o další
spojovací komunikace ALB, BLR, BIH,
poplatků
hráče z celé České republiky.
BGR, MKD, MDA, ROM, UKR, RUS, Černé
• rozměry: 96 x 82 x 25 mm, 174 gramů
Hory a Srbska).
Projekt 3K samozřejmě pokračuje také
• Držák EasyPort™
v sezoně 2008/2009. Jen pro zajímavost
Cena: 2.950,- Kč s DPH
• Zřetelné a jasné hlasové pokyny
na tomto místě uvádíme akce, které jsou
• záruka nejnovějších map
ilustrační foto
ilustrační foto
• Nabídka‘Pomoc!’ pro rychlé vyhledání
pořádány pro hráče všech tří zmíněných
KONTAKTY
silniční asistenční služby
oddílů. Od září se na zimním stadionu v
• Vysoce citlivá čipová sada GPS, QVGA
Výpočetní technika
Internet
Kadani rozjedou speciální tréninky pro
• rozměry: 92 x 78 x 25 mm, 148 gramů
Sportovní 674
Příčná 550
brankáře od 9. třídy až po muže. Dále
431 51 Klášterec nad Ohří
431 51 Klášterec nad Ohří
budou probíhat speciální tréninky obránCena: 4.825,- Kč s DPH
ců a tréninky výběru hráčů narozených
Kontaktní údaje
Kontaktní údaje
v roce 1994 pod vedením trenéra extralitel: 474 721 311
tel: 474 721 312
fax: 474 721 310
gsm: 605 291 017
gového dorostu p.Táborského.
email: obchod@kabel1.cz
email: oudova@kabel1.cz
Projekt 3K má pro oddíly v našem okrese nejen sportovní, ale také ekonomické
Po - Pá
Po - Pá
výhody. Díky této spolupráci mají oddíly
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
více peněz na kvalitní trenéry a mohou
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
minimalizovat finanční zátěž pro rodiče,
So
HOT-line internet
09:00 - 12:00
24 hod / den
kteří své chlapce přivedou do našich klubů.
gsm: 777 635 619
Konkrétně v Klášterci nad Ohří jsou všichni
zájemci o hokej kompletně vybaveni a
* nabídka je platná od 26.9. do 9.10. 2008 nebo do vyprodání zásob *
rodiče až do 4. třídy neplatí vůbec nic.

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
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