Reprezentační ples města - 22. 2. 2014 Folková Evža - 22. 3. 2014 Porcelánové Velikonoce - 20. 4. 2014 Stavění májky - 30. 4. 2014 Zahájení turistické sezóny - 17. 5. 2014 Country koza - 7. 6. 2014 Klosterlin - 12. - 14.. 6. 2014
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Kompletní kulturní program na únor
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Luboš Jíra st. jede
na olympiádu do Soči

Vše o kultuře ve městě na jednom místě
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současný šéftrenér sáňkařů
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Jízdní řády MHD

můžete mít i tištěné

Prvním kláštereckým občánkem roku 2014 se stal Honzík

Časy, kdy město Klášterec vydávalo kapesní jízdní řády, jsou již dávno pryč.
Přesto poptávka po tištěném jízdním
řádu městské hromadné dopravy stále
trvá. A to zejména u starších občanů
nebo u lidí, kteří nedisponují internetovým připojením. Ti, kteří internet mají,
si mohou aktuální jízdní řád MHD
stáhnout z webových stránek města. A
aby se k informacím dostali i občané,
kteří dávají raději přednost tištěnému
materiálu před elektronickým, připravili pro ně úředníci města pro letošní
rok novinku. Tou je možnost zajít si do
informačního centra na náměstí nebo
v lázních, do městské knihovny a nebo
do městského ústavu sociálních služeb,
kde jejich požadavku rádi vyhoví a
tištěný jízdní řád budou mít pro ně připravený.
-rony-

INFORMACE
Na základě požadavku občanů
a rozhodnutí správního orgánu
došlo k rozmístění původního
dopravního značení v lokalitě Rašovická (označení křižovatek DZ
Hlavní silnice a DZ Dej přednost).
Protože opět nebyla správním orgánem uložena povinnost k umístění informačních tabulí o změně
dopravní situace, proto tak činíme
touto cestou. Žádáme občany o
zvýšenou opatrnost v této lokalitě.

PRO OBČANY

Tašky na tříděný
odpad v prodeji
Město Klášterec nad Ohří oznamuje,
že sady tří barevně odlišených plastových tašek, určených ke třídění jednotlivých komodit – PAPÍR, PLASTY
a SKLO, jsou opět v prodeji. Tašky o
velikosti cca. 35x50x25cm jsou omyvatelné a díky suchým zipům se dají
spojit. Občané města a přilehlých
obcí si je mohou zakoupit na celkem
4 prodejních místech v Klášterci (Informační centrum v budově radnice,
Informační centrum a stáčírna minerálních vod v areálu Lázní Evženie, Městská energie s.r.o. a Městská
knihovna - oddělení pro dospělé).
Město Klášterec nad Ohří prodává
tašky za pořizovací náklady, cena celé
sady tak činí pouze 40 Kč.
-rony-

Zatímco před rokem jsme jako první občánky Klášterce nad Ohří uvítali dvojčátka Vanessku a Tadeáška, první klášterecký
občánek roku 2014 je chlapeček, jmenuje se Jan a v kadaňské porodnici přišel na svět druhý lednový den. Honzík se sice na
první pohled zdál droboučký, ale jeho porodní míry 2840 gramů a 49 centimetrů jsou v pořádku a udělal tak určitě radost své
mamince Lence Balogové. Prvnímu občánkovi i jeho mamince přijela do kadaňské nemocnice osobně poblahopřát starostka
města Ing. Kateřina Mazánková spolu s tajemníkem Bc. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím Odboru sociálních věcí, školství
a sportu Bc. Milanem Doležalem a vedoucí Odboru vnitřní správy Bc. Pavlínou Bláhovou. S gratulací přišel také ředitel nemocnice MUDr. Josef Mašek a přednosta gynekologicko - porodnického oddělení MUDr. Aleš Padrta. Kromě kytičky dostala novopečená maminka od města také věcné dary pro Honzíka, na kterého už doma netrpělivě čekala sestřička Leonka
a tatínek Jan Tirpák. I my se pochopitelně připojujeme s gratulací.
-rony-

Ciboušovský útulek pro psy má nového provozovatele
Situace v psím útulku, která se z pohledu některých obyvatel města stala
neúnosnou a v červenci loňského roku
vyvrcholila peticí, kterou se petenti
dožadovali okamžitého odvolání tehdejšího vedení útulku v Ciboušově, se
změnila jakoby mávnutím kouzelného
proutku. Od prvního ledna letošního
roku útulek změnil svého provozovatele
a odpovědnou osobou se stala Eva Vohánková, která do té doby v ciboušovském útulku působila jako dobrovolnice. Od té doby se útulek mění a je nutno
přiznat, že takové změny dlouhá léta
nepamatuje. Za pomyslným mávnutím
kouzelného proutku se ale skrývá mnoho hodin tvrdé práce nejen provozovatelky, ale také přátel a fanoušků psího
domova. Ten, kdo znal situaci před tím,
se doslova nestačí divit, jakou změnou
prochází nejen interiéry útulku, ale i
jeho okolí. Až se nabízí otázka, proč to
nešlo i před tím? „Já nemohu nic jiného,
než všem moc poděkovat za to, jak mi
pomáhají. Ať už jde o materiální nebo
finanční pomoc, uklízecí práce nebo i
věnování se pejskům formou venčení,“

Sloupek pro starostku
Vážení spoluobčané,
před měsícem jsme užívali sváteční atmosféru Vánoc a nyní jsme již v plném
pracovním nasazení. Vánoční svátky
jsou za námi, věřím, že jste je všichni
prožili, stejně jako já, v kruhu své rodiny
a přátel. Do nového roku si spousta z nás
dává různá předsevzetí a plánuje změny ve svém životě. Dle mého názoru je
nejdůležitější, abychom i v tom letošním
roce byli především zdraví a udrželi si
psychickou pohodu.
Nás na radnici
čeká i v tomto
roce spousta práce a investičních
akcí. Naše město
vstupuje do roku
2014 se schváleným a vyrovnaným rozpočtem. Určitě víte, že se
schvaluje rozpočet města, který obsahuje
předpokládané hospodaření územně
samosprávného celku, tedy města, na
následující rok. Rozpočet je rozdělen
na příjmy a výdaje. Stanoví, kolik budeme potřebovat finančních prostředků k
tomu, abychom zabezpečili fungování
města. Dále pak jaké prostředky budeme
moci použít na naplánované investiční
akce, které zastupitelstvo města schválilo,
a to tak, aby byly tyto výdaje pokryté buď
právě příjmy v rozpočtovaném období
nebo vlastními prostředky, které máme k
dispozici na bankovních účtech.
Setkáváme se spolu na začátku roku,
který je pro naše město velmi významný,
protože se jedná o rok, který je posledním ve volebním období 2010-2014, a
to znamená, že nás čekají na podzim
komunální volby, ze kterých vzejde nové
složení zastupitelstva města. To bude zastupovat Vás občany až do roku 2018.
Děti budou mít za pár dní za sebou půlku
školního roku. Přeji všem pěkné známky
a pohodové jarní prázdniny. Těším se na
společná setkání s Vámi a příjemně strávené chvíle v našem městě.
Ing. Kateřina Mazánková
Vaše starostka

PODĚKOVÁNÍ

neskrývá radost Eva Vohánková. „Je to
pro mě ohromný impulz do práce, kterou
mám ráda a co nejdříve bych všechny
chtěla pozvat na první den otevřených
dveří.“ A ještě o jedné novince, týkající
se života pejsků v útulku, je důležité se
zmínit. Že nestačí útulek propagovat
jen v rámci města, ví jeho provozovatelka už dávno. Facebookový profil, který

je známý už snad po celé republice a
jehož prostřednictvím našlo mnoho
pejsků opravdový domov, doplnila ještě
o chybějící a nedílnou část, kterou jsou
nově zřízené internetové stránky na adrese www. pejsciklasterec.cz. Na nich se
dozvíte všechny důležité informace týkající se chodu a života ciboušovského
útulku pro psy.
-rony-

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

My, občané města Klášterec nad
Ohří, část Rašovice, bychom chtěli
poděkovat za nový asfaltový povrch
silnice z Klášterce nad Ohří do Rašovic a to zejména panu tajemníkovi
MěÚ Bc. J. Kohoutovi, který v rámci
své činnosti na Krajském úřadu v
Ústí nad Labem pohotově zareagoval na podpisovou akci občanů Rašovic a přilehlých obcí.
Jsme opravdu rádi, že se životní
podmínky v Rašovicích zlepšují.
Karel Šiffer - Rašovice

www.klnoviny.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ

„Budeme se snažit i v letošním roce hospodařit velmi zodpovědně,“ slibuje starostka
Začátek nového roku vždy nabízí možnost poohlédnout se po tom uplynulém. Ani Klášterecké noviny nepohrdly nabídkou
bilancování a oslovily starostku města Ing. Kateřinu Mazánkovou, aby se nejen poohlédla zpět, ale prozradila i plány do
letošního roku, který bude pro místní komunální politiky zároveň i rokem volebním.

Klášterec vstoupil do nového roku s
přebytkem z roku 2013 ve výši cca 20
milionů korun. Jak k tomuto přebytku došlo a jak se městu podařilo překonat uplynulý rok, aniž by si muselo
brát jakýkoliv úvěr?
Z velké části je přebytek zásluhou vyššího výběru daní na úrovni státu (v
prosinci byl náš příjem z daní vyšší o
10 mil. Kč oproti roku minulému) a v
neposlední řadě jsme samozřejmě část
plánovaných výdajů ušetřili.
A proč jsme si nemuseli brát úvěr? Protože jsme byli úspěšní s našimi žádostmi o platbu u probíhajících dotačních
investičních akcí „zateplovačky“.
Městu se podařilo ke konci roku získat
velkou část dotací na tyto akce, konkrétně 25,8 mil. Kč. Proto nemuselo
město čerpat žádný úvěr na předfinancování těchto investičních akcí, a tím
také ušetřilo nemalou část finančních
prostředků na úrocích.
Budou tedy tyto peníze použity? A
konkrétně na co?
Dle mého názoru je potřeba věnovat
více pozornosti majetku města. Myslím tím objekty, které jsou v našem majetku a jsou využívány. Jedná se např.
o kulturní dům, knihovnu, zdravotní
středisko, zámek a ostatní. V minulých
letech se do některých z těchto budov
neinvestovalo a na stavu objektů je to
znát. Také by bylo vhodné vytvořit
koncepci rekonstrukcí silnic a chodníků a s tím spojených finančních prostředků. Mám tím na mysli vytvoření
jakéhosi fondu. Určitě se budeme snažit i v letošním roce hospodařit velmi
zodpovědně.

Na stránkách Kláštereckých novin budeme občany našeho města postupně
informovat o všech projektech.
V novém roce nepůjde určitě jen o investiční akce. Občany ve městě bude
určitě zajímat, zda budou zachovány
všechny služby, na které jsou zvyklí?
Samozřejmě je naší povinností zajistit řádný chod města a veškeré služby
s tím související. I nadále budeme
zdokonalovat odpadové hospodářství
města. Poplatek za odpady zůstává
ve stejné výši 500,-Kč/osobu/rok. Na
tomto místě bych požádala naše občany o důslednější třídění komunálního
odpadu.
V letošním roce nám budou končit některé smlouvy. Jedná se např. o zajištění
městské hromadné dopravy, veřejného
osvětlení a nájem vánočního osvětlení.
Již v těchto dnech připravujeme podmínky pro výběrová řízení tak, aby
byl zajištěn plynulý chod služeb pro
město. Také v oblasti školství bude nutné pružně reagovat na potřeby v této
oblasti. Zajištění bezpečnosti v našem
městě je hlavní prioritou pro nadcházející období.

Ve městě je stále nedostatek parkovacích míst. Plánujete vybudování
dalších? Kde?
V rámci další etapy projektu Regenerace panelového sídliště – Nové sídliště
budou vybudována i nová parkovací
místa. Připravujeme také další lokality,
kde by bylo možné vytvořit nová parkovací místa jako např. v ulici 17. listopadu nebo v prostoru u ZŠ Krátké.

A co kulturní život v našem městě?
Již na konci loňského roku jsme měli
připravený kulturní kalendář pro rok
2014, v němž jsme se snažili uspokojit potřeby všech věkových kategorií
a zájmových skupin. Určitě budeme
pokračovat v úspěšných tradičních akcích a máme připravené nové projekty.
Jedna z nejznámějších kulturních akcí
v našem městě „Klášterecké hudební
prameny“ vstupuje letos do jubilejního desátého ročníku. V našem městě
a okolí je mnoho velmi schopných lidí,
které bychom chtěli oslovit a dát jim
prostor pro představení. Máme také
připravené úplně nové akce jako např.
Porcelánové velikonoce nebo Klášterečtí kláštereckým. Také jsme propojili
některé akce s příspěvkovou organizací Zámek tak, abychom pro občany a
turisty připravili kvalitní a smysluplné
programy.

Jaké další investiční akce jsou v plánu
pro letošní rok?
Máme ještě nedokončené investiční akce z loňského roku, které letos
dokončíme. Jedná se například o zateplení Základní školy v Krátké ulici,
rekonstrukce sala terreny, modernizace lyžařského areálu Alšovka, rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše apod. Novým
projektem bude „Vybudování, vznik a
úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ Sluníčko a Bruslička v Klášterci nad Ohří“, který je
spolufinancován z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR. Jak jsem
již zmínila, regenerace panelového
sídliště bude pokračovat další etapou.

Letošní rok bude volební. Na podzim
se bude volit nové zastupitelstvo města. Co byste chtěla do té doby ještě
stihnout?
Času do podzimních voleb moc nezbývá. Mým cílem je řádně dokončit rozdělanou práci a v tomto období bych se
chtěla věnovat i rozvojovým dokumentům města, se kterými se také v posledních letech téměř nepracovalo. Každé
správně fungující město má strategický
plán rozvoje, ve kterém je potřeba se
zabývat tématy pro naše město nejpotřebnějšími. Také se v letošním roce
bude projednávat územní plán města.
Cílem je, aby tento dokument projednalo stávající zastupitelstvo města.

1514 - 2014

Každý se rád pochlubí úspěchy. Bylo
ale například něco v loňském roce, co
se vyloženě nepovedlo?
Určitě jsou věci, se kterými nemohu
být spokojena a které občané oprávněně kritizují. Mezi špatně připravené
investiční akce patří např. rekonstrukce
ulice Kpt. Jaroše, kde nebyla zajištěna
dostatečná příprava a následná koordinace několika subjektů. Tato akce
velmi znepříjemnila život obyvatelům
této ulice. Touto cestou bych se chtěla ještě jednou omluvit za způsobené
nepříjemnosti. V loňském roce se také
zpozdila oprava komunikací a chodníků, kdy nebyly dodržovány termíny ze
strany dodavatele. Jistě se v souvislosti s
mojí prací nemohu zavděčit všem, ale
věřte, že pracuji s maximálním nasazením.
Jako starostka města jste vidět neustále mezi občany. Ať už se jedná o
kulturní akce nebo o různá setkání s
občany města. Budete v tomto trendu
pokračovat i nadále?
Samozřejmě, že i nadále se budu velmi
ráda setkávat s občany při různých kulturních, sportovních a společenských
akcích. Ke své práci potřebuji jednak
být v kontaktu s lidmi a dále zpětnou
vazbou čerpám inspiraci pro další činnosti. Určitě bych chtěla pokračovat s
veřejnými setkáními občanů s představiteli města k danému tématu či řešení
problému v našem městě.
Město čeká v letošním roce významné
jubileum. 220 let od založení klášterecké porcelánky a 500 let od založení prvního panského dvora, na jehož
místě se dnes stojí zámek. Připravuje
město k tomuto výročí nějaké akce?
Určitě si toto významné výročí připomeneme v průběhu roku. Již příští
měsíc bude ples města věnován naší
porcelánce. Také při konání akce Klášterečtí kláštereckým bude část věnována porcelánu. Dále připravujeme
ve spolupráci se společností THUN
výstavu v naší galerii a samozřejmě i
zámek má již připravené akce k této
příležitosti. O jednotlivých aktivitách
budeme průběžně občany informovat
na stránkách novin.
-rony-

zeptali jsem se za vás ...
Bazén v Lázních Evženie byl v poslední době horkým tématem diskuzí občanů
našeho města. Tak trochu s nadsázkou to připomínalo svatební dialog Škopkové z oblíbeného Troškova filmu Slunce seno ... tedy že jednou otevřen bude, potom, že nebude a zase, že bude ... kdo se v tom měl vyznat? Proto nejrozumnější
cesta, jak se dostat k zaručené informaci, vedla za předsedou představenstva
Lázní Evženie a.s., Josefem Suchým. Jak to tedy s bazénem v lázních je a bude?

Drazí přátelé,
ze své pozice mám povinnost se vyjádřit k provozování lázní (jen bazén) a hospodaření Lázně Evženie a.s. V roce 2013 se nám podařilo snížit ztráty společnosti na částku1,6 milionu korun a jsem na to náležitě pyšný, protože hospodaření
v minulých letech bylo ve ztrátě průměrně 5,5 milionu! Tuto ztrátu jsme chtěli
dále snižovat tím, že se bude na provozu bazénu podílet i firma ARC-med s.r.o.,
která má v pronájmu úplně vše (lázeňský dům, penzion, restauraci), tedy mimo
zmiňovaného bazénu. Vyjednávací podmínky pro nás jsou díky smlouvě, kterou
podepsalo bývalé vedení, velmi nevýhodné a hlavně nevypověditelné! Proto jsme
firmě nabídli spolupráci formou dotace 600 tis. na rok (50 tis./měsíc), která byla
podle nás adekvátní a výhodná pro obě strany. Tento návrh byl ovšem ze strany
ARC-med zamítnut a tudíž jsme se rozhodli k velké nevoli občanů, kteří tento
bazén navštěvují, na doporučení valné hromady LE a.s. k 1. 1. 2014 bazén uzavřít
a akciovou společnost zrušit. Tento fakt rozběhl další tvrdá kola jednání, na které
přišla firma ARC-med s návrhem, že za určitých podmínek ztrátovou společnost
LE a.s.odkoupí a bazén bude provozovat sama (nejedná se o nemovitý majetek).
Takže došlo k dohodě, bazén je otevřen, ARC-med převezme zaměstnance, platbu
energií a provoz bazénu od 1.2.2014 a nás to bude stát 400 tisíc korun (kdyby se
bazén zavřel a my museli vyplatit zaměstnance a zakonzervovat bazén, vyšlo by
to na podobnou částku). Není to úplná výhra, ale je to historicky nejmenší ztráta
v našich lázních od doby otevření! Společnost ARC-med by tak měla nejpozději od
1.8.2014 provozovat celý komplex sama až do roku 2017, kdy končí ona zmiňovaná smlouva. Mnohokrát děkuji všem za pochopení.
Josef Suchý, předseda představenstva LE a.s.

AKCE
LEDEN
2014

Ke každému ošetření
peeling, masáž a zábal na ruce

Těším se na Vaší návštěvu

V roce 1514 byl postaven panský dvůr na břehu řeky, později přestavěn na dnešní zámek. Kryštof Fictum opustil panství
hrad Nový Šumburk a přesídlil do tohoto domu. Tak se stal Klášterec správním centrem panství.

ZDARMA
Tel.: 776 014 998
E-mail: salonlucie.com@seznam.cz
Web: www.salonlucie.com

Střípky z rady města...
Rada města na svém zasedání projednala
a schvaluje:
• zvýšení nájemného u bytů v majetku města Klášterce nad Ohří o 20
% oproti stávající výši nájemného s
účinností od 01. 04. 2014. Úprava
výše nájemného se týká bytů, u kterých nedošlo ke zvýšení nájemného
ke dni 01. 01. 2014.
• přidělení dotace na charitativní akci
Šťastnej Den ve výši 7.800,- Kč.
• přidělení dotace na 8. ročník akce Letňák - Den hudby ve výši 50.000,- Kč
• přidělení dotace na akci Country koza
ve výši 50.000,- Kč
• přidělení dotace na Baletní a hudební
přehlídku Klosterlin ve výši 30.000,Kč
• přidělení dotace na akci Folková Evža
ve výši 25.000,- Kč,
• přidělení dotace na 4. ročník akce
Majáles ve výši 10.000,- Kč
všechny dotace jdou z grantových prostředků na podporu kulturní činnosti
pro první pololetí roku 2014.

500 let
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Policie informuje...

Před soudem je jako doma

Zápis nových budoucích školáků
Ve dnech 20. a 21. ledna proběhl na všech kláštereckých základních školách
zápis prvňáčků pro školní rok 2014-2015. Děti přicházely ke škole v doprovodu
sourozenců, rodičů i prarodičů, kteří byli vyzbrojeni fotoaparáty a kamerami.
Na doprovodu nových školáků bylo znát i trocha nervozity a možná i malinká
zášť. Ta se samozřejmě týkala těch mladších sourozenců, jejichž bráška nebo
sestřička měli poprvé možnost zasednout do opravdové školní lavice. Na budoucí prvňáčky čekaly paní učitelky, které prověřovaly jejich vědomosti a praktické dovednosti. Děti také získaly drobné dárečky, které pro ně připravili jejich
starší kamarádi. Po velmi pečlivém výběru si je budoucí školáci odnášeli domů
jako památku na svůj významný den.
-rony-

Počet obyvatel
Klášterce nad Ohří

2013

2012

15 044

15 166

15 508

15 237

2009

15 556

2011

2008

15 600

15 400

2007

15 630

2010

2006

15 680

15 760

2005

2004

XZ výtržnictví je podezřelý 28letý muž z
Klášterce nad Ohří. V podnapilém stavu
slovně a fyzicky napadal občany procházející Královéhradeckou ulicí. Snažil se je
udeřit pěstí a pokřikoval na ně vulgární
výrazy. Po zadržení byl muž podroben
dechové zkoušce, která prokázala, že
je pod vlivem alkoholu. Nadýchal 3,39
promile. V případě odsouzení může
skončit až na dva roky za mřížemi.

15 850

15 942

Napadal kolemjdoucí

2003

2001

16 030

XV závěru loňského roku zmizely dvě
průmyslové kamery instalované na
domě v Družstevní ulici a dále došlo k
poškození dalších dvou kamer. Celková škoda se vyšplhala na téměř 16 tisíc
korun. Policistům z kláštereckého obvodního oddělení se podařilo zjistit, že
uvedený skutek má na svědomí 29letý
místní obyvatel. Je podezřelý nejen z
krádeže, ale i z poškození cizí věci.

15 909

2000

16 109

Zaměřil se na kamery

2002

1999

XObvinění z krádeže čeká na 40letého muže z Klášterce nad Ohří. Využil
pozvání na návštěvu do bytu v Mírové
ulici a poškozené odcizil dva stříbrné
řetízky s přívěsky v hodnotě 2500 korun. Při následném vyšetřování policisté zjistili, že za obdobné jednání stál
v nedávné době před chomutovským
soudem hned třikrát a za krádeže byl
řešen také Obvodním soudem Zwickau
v sousedním Německu. Ve vyšetřování
krádeže nadále pokračují policisté z
místního obvodního oddělení.

Počet obyvatel města stále klesá
Je to tak. Opět lze použít omílaný slogan Statistika nuda je, má však cenné údaje. A
ty bohužel ukazují, že Klášterec ztrácí své obyvatele rok co rok. Podle statistických
údajů evidence obyvatel se rok 2013 stal rokem s historicky nejnižším počtem
uzavřených sňatků i narozených dětí a jeho počet obyvatel neustále klesá. K datu
31. 12. 2013 je to 15.044 obyvatel. Zaměřili jsme se proto na uplynulých 15 let a
zjistili, že v průměru 70 lidí ročně z těchto statistik zmizí. Čím to je? Důvodů může
být mnoho. Mohou jimi být například velká nezaměstnanost v našem regionu,
horší mzdové podmínky než v jiných regionech, nedostatečná vybavenost obchodů a chybějící služby a zřejmě další a další důvody. Právě nezaměstnanost, a tím i
ztráta sociální jistoty vede mladé lidi k tomu, že se příliš nehrnou do manželského
života. Zatímco například v roce 2007 uzavřelo sňatek 116 párů, což asi byla TOP
hranice, další roky jsou opět ve znamení úbytku. Loňský rok oproti zmiňovanému
roku 2007 zaznamenal více jak 50% pokles, kdy obřadní síní prošlo pouhých 57
párů novomanželů. Na to samozřejmě navazuje i porodnost v našem městě. Jako
silný ročník si můžeme zaznamenat rok 2008, kdy se narodilo v našem městě 205
občánků. Předtím ani potom už tuto hranici rodiče nepřekonali. A ještě jedna statistika je přinejmenším zajímavá. Počet občanů města Klášterce nad Ohří se zrušeným trvalým pobytem a tedy adresou ohlašovny Městského úřadu v Klášterci
nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, každoročně narůstá. Na konci roku 2011 to bylo
499 občanů, v roce 2012 občanů 535 a na konci roku 2013 tento počet vzrostl na
556 občanů města.
-rony-

Hasiči hodnotili svoji práci
Také na www.klnoviny.cz

Chtěla peníze

XPolicisté v Klášterci nad Ohří vyšetřují jednání 19leté místní obyvatelky. Žena
je podezřelá ze dvou trestných činů – výtržnictví a vydírání. Údery pěstí napadla
na ulici o rok starší poškozenou, srazila
ji na zem a požadovala vydání hotovosti. Drobná poranění lékař ošetřil, ale
pracovní neschopnost naštěstí nenastala. V případě odsouzení hrozí podezřelé
peněžitý trest nebo může skončit až na
čtyři roky ve vězení.

Telefon si nechal

XPolicisté z Klášterce nad Ohří pátrali
po totožnosti neznámého pachatele,
který odcizil mobilní telefon ze sálu
místního kulturního domu. Majitel ho
zapomněl odložený na židli. Následně
vyčíslil škodu na 5800 korun. Muži
zákona nyní zjistili, že přístroj našel a
ponechal si ho teprve 13letý chlapec.
Vzhledem k věku pachatele bude další
vyšetřování trestného činu zatajení věci
odloženo.

Televize bez placení

XKlášterečtí policisté vyšetřují krádež,
ke které došlo v místní prodejně elektro.
29letý obyvatel sebral na místě televizor
v krabici za 9 tisíc korun a prošel východem ven. Když zjistil, že si jeho jednání
všiml prodavač a vydal se za ním, krabici odložil a schoval pod reklamní stojan. Muži zákona podezřelého zadrželi a
sdělili mu podezření z krádeže.

ŘÁDKOVÁ
Prodám PIANINO zn. F. Scholze. Cena
9.900 Kč. Dohoda možná
Kontakt: 606 659 455.

INZERCE

Sbor dobrovolných hasičů v našem městě
hodnotil v pátek, 17. ledna, svoji práci za
rok 2013. Mezi vzácnými hosty byli starostka města Ing. Kateřina Mazánková,
člen ústřední revizní rady Jaroslav Říha,
dále zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny Štefan Zich. Ve zprávě o činnosti
za uplynulý rok byla vyzdvižena zejména
práce s kolektivem Mladých hasičů, ale
i celková činnost sboru při významné
pomoci městu a příspěvkovým organizacím. Sbor dobrovolných hasičů má k
31.12.2013 39 členů, z toho je 17 hasičů
začleněno do výjezdové jednotky, která
plní zejména úkoly represe. Jednotka ale
provádí například údržbu a opravy bez-

drátového rozhlasu a šetří městu nemalé
finance.
Na jednání byl schválen plán práce na rok
2014, který mimo jiného obsahuje organizaci dětského tábora, besedy a ukázky
techniky, den otevřených dveří na požární stanici, soutěž v požárním útoku O
pohár starostky města a také organizaci
oslav ke 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v našem městě.
Pokud bychom sečetli hodiny věnované
obyvatelům našeho města (včetně pohotovosti), dostaneme se na číslo těsně pod
85.000. Závěrem se sboru dostalo poděkování od starostky města s příslibem
podpory ze strany vedení.
-JH-

Dvě tragické dopravní nehody během devíti dnů zasáhly Klášterec
Vstup do nového roku 2014 nezačal jen příjemnými událostmi, ale naše město
zasáhly i dvě tragédie, při kterých vyhasly dva lidské životy. 12. ledna, kolem páté
hodiny odpoledne, jel s vozidlem Nissan 55letý muž z Klášterce nad Ohří od Kadaně přes obec Mikulovice směrem na Klášterec nad Ohří. V době, kdy předjížděl
nákladní vozidlo, pravděpodobně přehlédl dvojici, která kráčela po silnici. Ve snaze zabránit kolizi strhl řízení, narazil do nákladního vozidla, ale následný odraz
pak způsobil srážku s procházející dvojicí. 63letý muž z Klášterce nad Ohří utrpěl
zranění, která si vyžádala ošetření a následnou hospitalizaci v nemocnici. Bohužel
61letá žena utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Necelých
deset dní po této události došlo k druhé smrtelné nehodě. Tentokrát na opačné
straně města. Ta se stala kolem devatenácté hodiny večer na silnici 1/13 nad Kláštercem nad Ohří. S vozidlem Škoda Fabia tudy projížděl 51letý řidič, který v autě
vezl další dva muže ve věku 23 a 24 let. Z dosud nezjištěných příčin vyjel ze svého
jízdního pruhu, vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem
Audi A6. Auto řídila 40letá žena, spolujezdcem byl muž ve věku 50 let a dvě 11leté
děti. Při srážce utrpěl řidič vozidla Škoda Fabia zranění, kterým na místě podlehl.
Zranění u dalších šesti osob si vyžádalo převoz na ošetření do nemocnice. Na vozidlech vznikla škoda ve výši 350 tisíc korun. Okolnosti obou nehod jsou předmětem dalšího vyšetřování chomutovských a kadaňských kriminalistů.
-red-

Foto: AP Servis Pavel Švamberg
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Svatební termíny nově!
V minulém vydání našich novin jsme
uveřejnili seznam stanovených obřadních dní v roce 2014, včetně jména
oddávajícího. Jenže těsně po jeho zveřejnění se pořadí oddávajících ještě
několikrát změnilo a o další jména doplnilo. Hra na „škatulata“ ale došla do
zdárného konce, a proto seznam uveřejňujeme ještě jednou a tentokrát už
se na něm nic měnit nebude. Stále pak
platí, že všechny potřebné informace,
týkající se svatebního obřadu v Klášterci nad Ohří, vám rády zodpoví pracovnice místní matriky. A to jak osobně
přímo v kanceláři nacházející se v přízemí městského úřadu, tak telefonicky
na tel. čísle 474 359 602.
-rony-

Nabízíme dlouhodobě domácí práci. Formou dohody o provedení práce
a pracovní činnosti. Jedná se o montáž elektrosvorkovnic.
KLÁŠTEREC n. O., Osvobozená 777
Základní informace a dohodnutí termínu na tel.:
607508777, 602658440, 602420650

ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a
komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

Správce sítě / Programátor
Požadujeme:
~
~
~
~
~

SŠ vzdělání technického směru
znalost německého nebo anglického jazyka
pokročilá znalost operačních systémů Windows a PC sítě
programování v PHP, HTML, Nette Framework výhodou
znalost SQL databází

Svatební obřady 2014
11. 01. 2014 - Mgr. Miroslav Andrle
25. 01. 2014 - Miroslav Bilík
08. 02. 2014 - Mgr. Jana Dimunová
22. 02. 2014 - Josef Herout
08. 03. 2014 - PaedDr. Václav Homolka
22. 03. 2014 - Ing. Kateřina Mazánková
04. 04. 2014 - Stanislav Pechouš
12. 04. 2014 - PaedDr. Miroslav Řebíček
26. 04. 2014 - Josef Suchý
17. 05. 2014 - Mgr. Miroslav Andrle
31. 05. 2014 - Miroslav Bilík
07. 06. 2014 - Mgr. Jana Dimunová
21. 06. 2014 - Josef Herout
19. 07. 2014 - PaedDr. Václav Homolka
26. 07. 2014 - Ing. Kateřina Mazánková
02. 08. 2014 - Stanislav Pechouš
09. 08. 2014 - PaedDr. Miroslav Řebíček
30. 08. 2014 - Josef Suchý
06. 09. 2014 - Mgr. Miroslav Andrle
20. 09. 2014 - Miroslav Bilík
04. 10. 2014 - Mgr. Jana Dimunová
18. 10. 2014 - Josef Herout
01. 11. 2014 - PaedDr. Václav Homolka
22. 11. 2014 - Ing. Kateřina Mazánková
13. 12. 2014 - Stanislav Pechouš

Z této fotografie se na nás usmívá
dnes již devadesátiletá paní Milena
Dusbabová, dříve Vachatová. S mnohaletými bohatými zkušenostmi s
prací v oblasti kultury byla v roce
1970 jmenována ředitelkou Kulturního domu v Klášterci nad Ohří, odkud
v roce 1980 odešla do důchodu.

10

leden 2004

let jsme s vámi !

¨ Pravděpodobněě pyrotec
pyrotechnika, vstřelená na balkon,
kon byla příčinou prvního po
požáru v roce 2004, ke kterému 23 minut po silvestrovské půlnoci vyjeli klášterečtí hasiči. Požár vznikl ve věžovém domě v Mírové ulici a byl nakonec uhašen
přenosným hasicím přístrojem. Předběžná škoda, určená Bytovým podnikem,
činila 15 až 20 tisíc Kč.
¨ Notorickým neplatičům nájemného v Klášterci již dlouho „přituhovalo“. Krizovým měsícem pro ně byl přitom jeden z nejstudenějších měsíců roku - leden,
kdy se naplno otevřela pomyslná vrata nově zbudované ubytovny pro neplatiče
„Korea“. A právě sem se stěhovali první z mnoha dlužníků nájemného.
o.

¨ Na návštěvu chomutovského regionu zavítal ve čtvrtek 15. ledna ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Cílem jeho návštěvy byly Energetické opravny
v Prunéřově a klášterecká Průmyslová zóna Verne. Návštěva Průmyslové zóny
byla spíše symbolická, protože za tmy toho moc vidět nebylo, a tak se ministr Urban musel spolehnout na ústní informace v podání tehdejšího starosty
Houšky. O to více bylo očekáváno setkání starostů a místostarostů Chomutovska v konferenčním salónku kláštereckého zámku. Nejvíce klášterecké radní
zajímalo, jak se ministr Urban staví k uveřejněné zprávě v tisku, že s Průmyslovou zónou Verne není vše v pořádku a že Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje,
zda jsou účelně vynaloženy státní prostředky, směřující právě do zóny Verne.
Jednalo se o částku 41,5 miliónu korun, která byla rozdělena mezi současných
12 investorů, z nichž jen dvě firmy byly české. „Já nemám v této chvíli naprosto
ha jsem
žádné informace, že by zde docházelo k porušení smlouvy. Naopak, nechal
si vytáhnout všechny podklady, když jsem jel sem na Chomutovsko a podle m
mých
informací je vše v pořádku,“ reagoval tehdy ministr Urban.

Mistr technické správy budovy
Náplň práce:
~ zajištění výkonu činností, které jsou spjaty se základní a průběžnou
denní údržbou včetně plánování dalšího rozvoje budovy

~ zajištění pravidelné kontroly a údržby zařízení
~ zajištění servisů a revizí technologických zařízení budov
~ zastřešení problematiky BOZP a PO dle zákonných požadavků a směrnic

Požadujeme:
~
~
~
~
~
~

SŠ/VŠ vzdělání elektrotechnického směru
zkušenosti v oblasti technické správy budovy a BOZP
uživatelská znalost MS Office
znalost německého jazyka (minimálně úroveň A2), anglický jazyk
výhodou
řidičský průkaz sk. B
organizační schopnosti, flexibilita

Milá paní Mileno Dusbabová!
K Vaším neuvěřitelným, ale zároveň
krásným devadesátým narozeninám, Vám do budoucna přejeme
všechno jen a jen to nejlepší, hlavně
pevné zdraví, a ať Vám ještě hodně
dlouho vydrží Váš optimismus a
Vaše pozitivní myšlení. Rádi bychom Vám totiž v Kláštereckých
novinách popřáli v lednu 2024 k
Vaší STOVCE.
To vše Vám z celého srdce přejí
klášterečtí divadelní ochotníci.

¨ Než se k městským činitelům dostala informace o tom, že kdosi začal rozebírat
střechu na tehdy „výhodně“ získaném majetku v Ciboušově (teletníky), nebylo
co zachraňovat. Střecha byla fuč, jen se po ní zaprášilo.
¨ Reprezentantka České republiky v jízdě na saních Markéta Jeriová z TJ Klášterec nad Ohří vyhrála mistrovství Čech v kategorii žen. Mistrovství se jelo na
přírodní dráze ve Smržovce na trati dlouhé 720 m, přičemž závodnice absolvovaly hned dvě jízdy. Markéta se v této době účastnila také závodů Světového
poháru v Rakousku a v Německu a připravovala se na mistrovství světa, které
se jelo v japonském Naganu. Dalšího úspěchu se tenkrát dočkal i klášterecký
závodník Luboš Jíra v kategorii starších žáků, kterou vyhrál.
-rony-

Nabízíme:
~
~
~
~
~

motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí
Strukturovaný životopis zašlete, prosím, na :
michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit na www.zfklasterec.cz

1714 - 2014

Oblastní centrum, Palackého 5662, Chomutov
Vyhlašuje výběrové řízení

na pozici: Pracovník / Pracovnice klientské služby

Požadujeme:
SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou, příjemné vystupování, dobré komunikační schopnosti, prodejní schopnosti a dovednosti, pracovitost, práce na ŽL, praxe na obdobné pozici výhodou.
Nabízíme:
Zázemí silné mezinárodní finanční skupiny, stabilní pracovní uplatnění s možností karierního postupu, kvalitní zaškolení , vlastní klientelu,
firemní benefity, po dobu zapracování navíc finanční podpora až 50 000 Kč.
Termín pro zasílání životopisů: 15. 2. 2014
Nástup: 1. 3. 2014 nebo dle dohody
Životopisy zasílejte : alexandra.cechurova@obchod.wuestenrot.cz

1714 - opravena hřbitovní kaple (na místě dnešního kostela Panny Marie Utěšitelky) a15. srpna znovu vysvěcena, téhož dne do
ní byla slavnostním procesím přenesena soška P. Marie na své místo na novém oltáři. Slavnosti se zúčastnilo několik tisíc lidí.
V tomto roce se také uskutečnila první sbírka na nový kostel, která vynesla 462 zlaté 16 krejcarů. Papež Klement XI. propůjčil
kapli na svátek Navštívení P. Marie úplné odpustky na 7 let. Současně kaple dostala čestný název Panny Marie Utěšitelky.

300 let
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KOMETA
6. ledna 2014 měli obyvatelé Klášterce
neobvyklý zážitek. Městem totiž od
obchodního centra Panorama až do
kostela Nejsvětější Trojice putovala
(respektive byla nesena studenty) velká
světelná kometa. Měřila dvanáct metrů, trojrozměrnou „hlavu“ pomáhalo
vézt přimontované kolo a za kometou
ještě „drandila“ napájecí centrála v
kárce. Kdo chce svítit, musí mít zdroj.
Za kometou šli nejen Tři králové, ale
celý dav rodičů s dětmi, které malými
baterkami pomáhaly vytvářet iluzi mlhoviny. V kostele potom pokračovalo
představení připravené k tříkrálovému
svátku. Hrálo se divadlo, zpívalo, promítalo... Celý projekt připravilo Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, s
organizací pomáhal městský úřad a
městská policie. Hlavním sponzorem
byla firma MK Mont Illuminations,
kostýmy financovala firma Vítkovice
IOS - Ing. Jiří Mudroňka.
-MKT Poslední pokyny před startem ...

Řidiči, dej si pozor na parkovací hodiny!
Není to v našem městě úplná novinka, přesto ji mnoho
řidičů ignoruje. Parkovací místa s parkovacím kotoučem
jsou viditelně označena na náměstí E. Beneše, v lázních
Evženie nebo u Komerční banky. Tato parkovací místa
mají svá opodstatnění. Například parkování na náměstí
je možné po dobu 1 hodiny. Jedná se celkem o 6 parkovacích míst přímo před budovou radnice, která mají občanům Klášterce usnadnit parkování na náměstí v době
úředních hodin Městského úřadu. „Nejvíce problémů
máme v lázních, kde řidiči tuto značku vyloženě ignorují,“
říká velitel MP Bc. Petr Hörbe. „Spoléhají na to, že se zde
naše hlídky, zřejmě podle jejich uvážení, nepohybují tak
často. Zaparkují si vozidlo, a pak jdou třeba na procházku
na Šumnou. Ale to jsou na omylu. Zatím jsme ještě byli
tolerantní. Ale i naše tolerance má jen omezené hranice.“
Co vlastně tato značka nařizuje řidiči? „Na parkovišti s
parkovacím kotoučem musí řidič při začátku stání umístit
kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku
stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit!“ Pokud toto nařízení nebudete respektovat, tak za porušení
podmínek vyplývajících z této dopravní značky lze uložit na místě blokovou pokutu až do výše 2 000
Kč (ve správním řízení pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč). Takže řidiči, určitě je jednodušší zakoupit
si za pár korun papírové hodiny, než si znepříjemňovat život a sahat pak dost hluboko do peněženky. Možnost zakoupení hodin máte například v informačním centru pod radnicí. Určitě se tato
investice vyplatí. Protože strážníci nemusí tolerovat ani případy, kdy si řidič na kousek papíru napsal
čas příjezdu a myslel si, jak nad nimi vyzrál.
-ronyT Kometa se vydává na svou první premiérovou pouť městem ...

T V kostele Nejsvětější Trojice proběhlo představení ...
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Městská knihovna vyhlásila v měsíci
lednu výtvarnou soutěž o pěkné ceny
pro všechny čtenáře oddělení pro děti
a mládež. Pomozte nám s výzdobou
knihovny a vyhrajte některou z hodnotných cen. Výtvarná soutěž pro tento rok
má téma „Zpíváme si pro radost“. Vždyť
hudba nás provází celým životem. Každý má tu svou oblíbenou. A o to tady
jde. Vytvořte výtvarnou práci, obrázek,
ilustraci k vaší oblíbené písničce. Pokuste se ztvárnit, o čem se v písničce zpívá.
Práce mohou být libovolnou technikou,
ale nejmenší velikost je A4 a největší A2.
Své dílo označte jménem a příjmením,
adresou, ročníkem narození, a také názvem písničky, ke které se vztahuje. A
potom ho přineste do městské knihovny. Pozor!! Poslední termín pro příjem
prací je 26. února!! Vítězové budou na
slavnostní vyhlášení pozváni dopisem.

Úspěchy MŠ na
sklonku roku 2013

Také na www.klnoviny.cz

1794 - 2014

V posledním čtvrtletí uplynulého roku
jsme nezaháleli, naopak jsme byli velmi čilí a zaznamenali řadu úspěchů, o
které bych se s Vámi touto cestou ráda
podělila. Prvním z nich bylo umístění
ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásilo
občanské sdružení RADKA, s názvem
„O cenu Jiřího Šedého – Nejsem na světě sám“. V kategorii od 5 let získala MŠ
Školní, díky Kateřině Riegerové, pěkné
3. místo.
Dále jsme se zúčastnili vánoční soutěže,
kterou pořádalo Ekologické centrum
Most pro Krušnohoří ve spolupráci s
United Energy, a.s., jejímž ústředním
tématem bylo tvoření vánočních ozdob
z odpadových materiálů. Tyto ozdoby
byly k vidění také na stromečku MŠ v
rámci již tradiční soutěže o nej… stromeček u hotelu Bohemia Excellent.
Stromeček byl oceněn 3. místem a finanční odměnou. V Mostě však naše
ozdoby získaly v kategorii „Předškoláci“
umístění nejvyšší: 1. místo. Ekologické centrum při vyhlášení výsledků na
svém webu ocenilo především originální pojetí: „Ani staré a nepotřebné
PET lahve nemusí být nutně odpadem
a mohou třeba ozdobit stromečky v zahradě mateřské školky.“ Poděkování za
nápad na výrobu ozdob i účast v obou
soutěžích patří šikovným dětem a jejich
učitelkám z MŠ Školní.
Vyvrcholením našeho úsilí v roce 2013
bylo vyhlášení výsledků a vyhodnocení
projektů v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v
předškolním vzdělávání v roce 2014.
Cílem tohoto rozvojového programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zlepšení pracovního prostředí a
vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu. Z celkového počtu 222 uchazečů o státní dotaci
se náš projekt podle úspěšnosti objevil
na třetím místě. Hlavním záměrem realizace projektu na obou pracovištích
MŠ je zkvalitnit logopedickou prevenci
našich předškoláků, dosáhnout lepší
spolupráce s rodiči a díky využití moderní techniky zatraktivnit a zefektivnit
dosavadní logopedickou prevenci MŠ
Duha a Stonožka. V roce 2014 nás tedy
čeká velmi náročná, ale zajímavá a pěkná práce.
Prostřednictvím Kláštereckých novin
bych ráda vyjádřila poděkování všem,
kteří se podíleli na úspěších mateřské
školy na sklonku roku 2013, ale také
všem, kteří nás v průběhu celého roku
podporovali a nadále podporují.
Za kolektiv MŠ, Mgr. Jitka Vlková

I když se zima zřejmě konečně rozhodla ukázat v tom pravém světle a jarní prázdniny by pro mnohé mohly být opravdu pohádkové, nabízíme vám možnost, jak si je
ještě více užít. Na jarní prázdniny totiž připravilo klášterecké kino Egerie program,
který jistě ocení děti všech věkových kategorií.
Filmy ve „3D“ Croodsovi (5. 2.) a LEGO příběh (7. a 8. 2.) mohou děti bez problému sledovat přes dětské 3D brýle, kterými je již kino vybaveno. Čtyřlístek ve službách krále (6. 2.) potěší zaručeně všechny fandy legendárního českého kresleného
komiksu. Ale na své si přijdou i ti nejmenší, pro které malý krteček a další oblíbená
zvířátka rozehrají své příběhy v pásmu pohádek Příběhy zvířátek (3. 2.) a Krtkova
dobrodružství (4. 2.). Podrobnosti ke všem připravovaným filmům naleznete na
stránkách kina www.kinoegerie.cz
-rony-

Přišlo na adresu redakce ...
Velké díky celému štábu televizního vysílání KOĎAS TV a všem, kteří se na něm
podíleli. Jako každoročně se 16.1. 2014 konala v KD Klášterec nad Ohří repríza
Vánoční akademie GSOŠ Klášterec nad Ohří. Tato akce nabývá stále větších rozměrů. Příprava začíná již v září, kdy jednotlivé třídy pod vedením svých třídních
učitelů nacvičují svá zábavná čísla. Generálkou se stává vystoupení v prosinci –
poslední den výuky v roce. Vyvrcholením je vždy lednové veřejné vystoupení v
KD. Ve středu 15.1. 2014 se ve školní jídelně sešli kuchařky, učitelé a žákyně třídy
3.G a septimy, aby společně pod taktovkou pana Rostislava Babáčka, připravili pohoštění pro všechny příchozí na další den, kdy nás čekal přeplněný sál kulturního
domu. Repríza Vánoční akademie a současně 3.setkání sponzorů, rodičů a přátel
školy se skutečně zdařila. Všem, kteří se na této akci podíleli, všem, kteří naši školu
podporují a všem, kteří si v každodenním shonu udělali čas a přišli mezi nás, moc
děkujeme!!
Mgr. L. Cvrčková, vedení školy GSOŠ Klášterec nad Ohří

Daniel Koník

Laura Maříková

David Mayer

Tereza Ježková

Jakub Jor

Noví občánci města

První měsíc v roce vždy otevírá očekávanou sezónu, na kterou se těší nejeden
milovník tance a společenské zábavy. Sérii plesů pořádaných jako už tradičně ve
velkém sále kulturního domu odstartoval v polovině měsíce ledna myslivecký
ples Klubu slovenského kopova a o týden později vystřídali myslivce na tanečním parketu senioři, kteří se zde sešli na svém tradičním plese. Následující plesy,
jejichž rozpis naleznete v našem vydání, budou pokračovat až do dubna. Ani letos
se nezapomnělo na ty nejmenší, kteří si svůj maškarní rej užijí hned na začátku
února. Bohatou fotogalerii z letošních plesů vám budeme postupně připravovat
na našich webových stránkách.
-rony-

Jarní prázdniny v kině Egerie

foto: Fotoslužby Kučera

Plesová sezóna začala

Výtvarná soutěž
pro čtenáře

Letos si připomeneme 220 let od založení 2. nejstarší porcelánky v Čechách. V Klášterci nad Ohří ji založil Jan Mikoláši Weber, kterého přivedl hrabě Thun z Alsaska, aby se od roku 1784 ujal vedení a správy thunského panství. Později přešla do vlastnictví Thunů.

Sofie Ella Mágrová

Štěpán Dvořák

Roman Vošvrda

220 let
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3D

KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

!

upozornění, že film se hraje v několika různých termínech
01. a 7. únor 2014 od 19.00 hodin

!

JACK RYAN: V UTAJENÍ*

Ke konci měsíce ledna vyšel kompletní tištěný přehled všech kulturních událostí ve
městě. Pokud máte zájem, máte možnost si
ho vyzvednout v IC u radnice, v IC v lázních,
v Městské knihovně, v kulturním domě a na
Zámku. V elektronické podobě ho naleznete na stránkách města v sekci kultura.

19. únor 2014 od 19.00 hodin

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY (3D)*

USA | 2013 | 129 minut.
Špičkový podvodník Irving je se svou obdobně vychytralou partnerkou přinucen ke spolupráci s agentem
FBI. Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Christian Bale.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

USA | 2014 | 90 minut.
Půl bůh, půl člověk s bájnou silou a odvahou bojuje
proti nejnebezpečnějším stvůrám starověku, aby získal
svou vyvolenou a zbavil zem tyranského krále. Hrají:
Kellan Lutz, Richard Reid, Roxanne McKee.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 140,- Kč

06. únor 2014 od 19.00 hodin

21. únor 2014 od 19.00 hodin

JÁ, FRANKENSTEIN (3D)*

Česko | 2014 | 85 minut.
Z gymplu na vejšku. Jiří Mádl, hudba a rap DJ Mika
Trafika a Vladimira 518, strohé herectví, dynamická
kamera, tajemná noční zákoutí – to vše dává Praze autentickou podobu.
od 12 let | vstupné: 120,- Kč

USA | 2013 | 92 minut.
Adam je monstrum vytvořené šíleným doktorem Frankensteinem před dvěma sty lety. Podařilo se mu přežít
do dnešní doby, kdy spolu válčí démoni s gargoyly o
osud lidstva. Hrají: Aaron Eckhart, Yvonne Strahovski.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

08. únor 2014 od 19.00 hodin

22. únor 2014 od 19.00 hodin

PRODLOUŽENÝ VÍKEND*

Dán., Něm., Fr., Belg., VB| 2013 | 110 minut.
Očekávaná novinka jedné z největších režisérských
osobností současnosti Larse von Triera. Otevřeným přístupem k sexualitě film vzbuzoval kontroverze již dlouho před svým uvedením.
od 18 let | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

USA | 2013 | 111 minut.
Neumí se postarat sama o sebe a teď se musí starat o
zraněného uprchlého trestance, který jí nedal na výběr,
když se s ní dost nesmlouvavě seznámil v supermarketu. Alespoň než se přežene první vlna pátrání...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

09. únor 2014 od 19.00 hodin

23. únor 2014 od 19.00 hodin

NYMFOMANKA, ČÁST II.*

ROBOCOP*

Dán., Něm., Fr., Belg., VB| 2014 | 124 minut.
Pokračování otevřené studie ženské sexuality podle
kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera.
Hrají: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Stellan
Skarsgard, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jamie Bell.
od 18 let | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

USA | 2014 | 121 minut.
Píše se rok 2029. Alex Murphy je milující manžel, otec a
dobrý polda, který dělá co může, aby v Detroitu zastavil
zločin. Po tom, co je ve službě smrtelně zraněn, OmniCorp
mu pomocí své robotické technologie zachrání život.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

12. únor 2014 od 19.00 hodin

27. únor 2014 od 19.00 hodin

VLK Z WALL STREET*

ANGELIKA*

USA | 2013 | 179 minut.
Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a
výstřednostech, které si nikdo neumí představit. Hrají:
Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 115,- Kč

Fr., Belg., Česko, Rakousko | 2013 | 113 minut.
Sedmnáctiletá Angelika s pomocí banditů plánuje pomstu všem, kdo uvrhli do Bastily a upálili na hranici za
údajné čarodějnictví jejího muže Joffreye de Peyraca a
změnili tak její pohádku ve zlý sen.
přístupný | CZ dabing| vstupné: 120,- Kč

13., 14. a 20. únor 2014 od 19.00 hodin

28. únor 2014 od 16.00 hodin

!

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ*

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D)*

Česko| 2014 | 106 minut.
Zármutek po smrti Vlasty, propadnutí alkoholu, koketování s filmovou produkcí nebo tichá rozjímání v
protialkoholní léčebně ... Bohuš je zpět v nové české
komedii.
přístupný | vstupné: 130,- Kč

Kanada, Jižní Korea, USA | 2014| 85 minut.
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco
za lubem. Společně se svými kumpány se pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak
se jim na první pohled zdálo...
přístupný | CZ dabing | vstupné: 130,- Kč

15. únor 2014 od 19.00 hodin

28. únor 2014 od 19.00 hodin

ZIMNÍ PŘÍBĚH

USA | 2014 | - minut.
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno
století odehrává příběh filmu „Zimní příběh“ plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

dělení pro děti a mládež. Přijďte si protáhnout mozkové závity a otestovat
se na různých kvízech, hádankách a
soutěžích.
14. února od 19 hodin
Kulturní dům
MATURITNÍ PLES GSOŠ KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ - OKTÁVA

KAM ZA KULTUROU ......
1. února
Knihovna
KNIHOVNA SVÝM ČTENÁŘŮM
Výstava fotografií z úspěšných akcí,
které každoročně pořádá městská
knihovna pro své čtenáře. Za loňský rok nám celkem na 123 kulturně
vzdělávacích akcí v MK přišlo 2171
návštěvníků.

VLK Z WALL STREET*

02. únor 2014 od 19.00 hodin

NYMFOMANKA, ČÁST I.*

02. února - Dětský karneval
14. února - Maturitní ples GSOŠ
- Oktáva
22. února - Reprezentační ples
města
Klášterce nad Ohří
1. března - Ples SBD Klášterec
nad Ohří
8. března - Ples absolventů GSOŠ
Klášterec nad Ohří
4. dubna - Ples Kabel 1
12. dubna - Divadelní ples

16. únor 2014 od 19.00 hodin
USA | 2013 | 179 minut.
Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a
výstřednostech, které si nikdo neumí představit. Hrají:
Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 115,- Kč

VEJŠKA*

Plesová sezóna
2014

Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 602 952 692
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

USA, Rusko | 2013 | 100 minut.
Jack Ryan, v mládí tajný analytik CIA, odhaluje plány
Ruska, které chce pomocí teroristického útoku způsobit
krach americké ekonomiky.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

ŠPINAVÝ TRIK*

Kulturní přehled 2014

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří

2. února od 15 hodin
Kulturní dům
DĚTSKÝ KARNEVAL
s Hudebním divadlem Hnedle Vedle.
Jednotné vstupné: 70 Kč
3. února od 13 - 17 hodin
Knihovna
NA HROMNICE O HODINU VÍCE
Soutěžní odpoledne pro čtenáře od-

19. února od 8.30 a 10 hodin
Kulturní dům
POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ
Pro ZŠ hraje divadlo SemTamFór.
20. února
Kulturní dům
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
22. února od 20 - 02 hodin
Kulturní dům
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ

BABOVŘESKY 2*

Česko | 2014 | 110 minut.
Letní komedie Zdeňka Trošky ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a
souhry náhod, které všem pořádně zamotají hlavu.
přístupný | vstupné: 120,- Kč

tanci hraje Big Band Bonit Teplice. V
programu vystoupí Vladimír Hron,
ukázky tanců - vícemistři světa 2013
a účastníci Československo má talent
2011: M. Hradecký, D. Valčuha, Alsia
- orientální tance, Taneční studio M,
taneční skupina ZUŠ Klášterec. Uvádí:
M. Nyklíček, V. Štauber. Slosovatelné
vstupenky.
Vstupné: 250 Kč

(PRO SENIORY)
Zveme vás do knihovny na již tradiční únorové posezení s počítačem pro
seniory. Nečekejte počítačový kurz.
Poskytneme vám přehled, k čemu
všemu lze PC využít. Také vás seznámíme s některými hrozbami, které
důvěřivým a neznalým na síti hrozí a
jak se bránit.

26. února od 19 hodin
Kulturní dům
HVĚZDA
Eva Holubová v komedii pro jednu
herečku. Divadelní hra ze zákulisí českého showbyznysu, líčící s nadhledem
osobní problémy fiktivní herečky, která
nečekaně zazáří v televizním seriálu.
Vstupné: 230 / D: 200 / KMD: 100 Kč

27. února od 19 hodin
Kulturní dům
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Repríza divadelní hry v provedení divadelního souboru Klas.
Vstupné: 50 Kč

26. února od 16 - 18 hodin
Knihovna v oddělení pro dospělé
POSEZENÍ S... POČÍTAČEM

28. února od 20 hodin
Kulturní dům
KAVÁRNIČKA PEPY ŠTROSSE
Host pořadu Petr Novotný – člen skupiny Žalman a spol.
Vstupné: 80 Kč
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Babytenisté se představili v hale
V sobotu 18. ledna se v klášterecké
tenisové hale uskutečnil turnaj kategorie babytenistů. Byl to jeden z devíti turnajů tenisového svazu, které
se v hale uskuteční v průběhu zimní
sezony. Turnaje se zúčastnilo dvanáct
hráčů, z toho polovina byli domácí
borci. Z nich si nejlépe vedl Vojtěch
Hrouda, který skončil na 3. místě za
Karlem Rmoutilem z Mariánských

Lázní a vítězkou Kristýnou Vlčkovou
z Teplic.
„Vrcholem každé sezony je přebor,“ řekl
nám v průběhu turnaje trenér Petr
Gillich. „Přeboru se zatím v kategorii
mladších žáků zúčastnili Karolína Nováková a Jan Brandtner. Oba skončili
shodně na třetím místě a Karolína Nováková vyhrála ve čtyřhře Severočeského přeboru.“

Nový rok pro klášterecké „áčko“ nezačal nejlépe
HC Kobra Praha - HC Klášterec
7 : 1 ( 2:1, 2:0, 3:0 )

před domácími nesnadný úkol. Poradili si s ním ovšem na výbornou.

HC Klášterec - SKLH Žďár nad Sáz.
1 : 3 ( 1:1, 0:1, 0:1 )

HC Draci Bílina - HC Klášterec
5 : 8 ( 1:3, 3:4, 1:1 )

Začátek roku kláštereckým hokejistům
příliš nepřál. Hned v prvním utkání
podlehli pražské Kobře vysoko 7:1 a
bohužel ani v prvním zápase na domácím ledě to nedopadlo lépe.

HC Klášterec - NED Hoc. Nymburk
3 : 5 ( 0:1, 2:1, 1:3 )

HC Řisuty - HC Klášterec
3 : 1 ( 1:0, 2:0, 0:1 )
HC Klášterec - HC Mor. Budějovice
2005
4 : 1 ( 3:0, 0:0, 1:1 )
Po pěti porážkách v řadě potřeboval
Klášterec v utkání 27. kola 2. hokejové
ligy nutně zabodovat. Jenže soupeřem
byly Moravské Budějovice, které trvale
okupují horní příčky tabulky a tak stál

Klášterečtí fotbaloví
dorostenci na turnaji
LoKo cup
V polovině prosince se v kadaňské
sportovní hale uskutečnil již 5. ročník
fotbalového turnaje dorostenců Lokocup. Na palubovce haly změřily své
síly týmy z Ústeckého, Středočeského i
Karlovarského kraje.
„Řekl bych, že je to jeden z nejúspěšnějších turnajů v republice, co se týče účasti,“ řekl nám organizátor turnaje Lukáš
Votruba. „V této kategorii se halové
turnaje už moc nedělají, spíš se pořádají
turnaje pro mladší děti. Takže je to jeden
z pěti nejlepších turnajů v republice.“
Turnaje, který je součástí zimní přípravy mladých fotbalistů, se zúčastnili například hráči z Rakovníka, Loun nebo
Klášterce nad Ohří. Tři celky postavil
pořadatel turnaje chomutovský AFK
LoKo. Ten také připravil pro všechny
účastníky zajímavé ceny.
„Kromě klasických diplomů a pohárů
máme pro vítěze a výherce individuálních soutěží lístky na utkání Bundesligy
mezi Herthou Berlin a Volfsburgem.“
Klášterečtí dorostenci nakonec bohužel skončili až na celkovém 6. místě,
když podlehli Lounům 0:2. Vítězem
turnaje se stal B tým pořádajícího klubu AFK LoKo Chomutov, když ve finále porazil na penalty hráče z Lomnice.
Kompletní výsledky turnaje naleznete
na webových stránkách www.lokocup.
estranky.cz.

Zatímco v Bílině ještě klášterečtí hokejisté potvrdili, že pro tento ročník
soutěže nejsou úplně ztraceni, proti
Nymburku bohužel neuspěli. Dokázali
sice se soupeřem držet krok a gólman
Kaššák předváděl fantastické zákroky,
ale vše bylo marné. V poslední třetině
se domácí dopustili několika zbytečných faulů, a to je připravilo o možnost
vyrovnat jednobrankový náskok hostů.
Když potom na konci trochu neuváženě došlo k odvolání brankáře ve chvíli,
kdy domácí neměli hru zcela pod kontrolou, vyhráli hosté 5:3.

Bruslíme
v únoru

Výsledkový servis mládeže HC Klášterec nad Ohří
1. třída 14. 12. 2013
Chomutov Picaroon Cup
– 4. místo z 8. družstev
David Döring – nejlepší střelec turnaje
Ivan Snopek – nejmladší účastník turnaje
2. třída 11. 1. 2014
minihokej
HC Klášterec – Piráti Chom. „A“ 4:14
HC Klášterec – Piráti Chom. „B“ 6:5
3. třída 4. 1. 2014
minihokej
Slovan Ústí n. L. – HC Klášterec 7:6
HC Děčín - HC Klášterec 12:6
4. třída
1. kolo 5. 1. 2014
HC Klášterec – HC Litvínov 3:6
2. kolo 12. 1. 2014
Piráti Chom. – HC Klášterec 8:1
3. kolo 19. 1. 2014
HC Klášterec – HC Slovan Louny 0:13
Mladší žáci – nadstavbová část
1. kolo 4. 1. 2014

HC Litvínov – HC Klášterec 4:8
2. kolo 11. 1. 2014
HC Klášterec – Jun. Mannheim 2:10
9. Kolo 12. 1. 2014 předehrávka
HC Klášterec – Jun. Mannheim 2:3
3. kolo 18. 1. 2014
HC Děčín - HC Klášterec 3:2
Starší žáci – nadstavbová část
1. kolo 4. 1. 2014
HC Litvínov – HC Klášterec 8:3
2. kolo 11. 1. 2014
HC Klášterec – Jun.Mannheim 1:6
9. Kolo 12. 1. 2014 předehrávka
HC Klášterec – Jun. Mannheim 1:9
3. kolo 18. 1. 2014
HC Děčín - HC Klášterec 2:5
Junioři – II. část soutěže
5. kolo 10. 1. 2014
HC Energie KV „B“ – HC Klášterec 1:5
6. kolo 12. 1. 2014
HC Most - HC Klášterec 4:7
7. Kolo 17. 1. 2014
HC Klášterec – Hvězda Praha 2:5
8. kolo 19. 1. 2014
SHC Klatovy - HC Klášterec 5:3

01.02.(So)
02.02.(Ne)
03.02.(Po)
04.02.(Út)
05.02.(St)
06.02.(Čt)
07.02.(Pá)
08.02.(So)
09.02.(Ne)
10.02.(Po)
15.02.(So)
16.02.(Ne)
17.02.(Po)
22.02.(So)
23.02.(Ne)
24.02.(Po)

14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
14:15 – 15:15
14:15 – 15:15
17:00 – 18:00
15:45 – 16:45
14:15 – 15:15
17:00 – 18:00
15:45 – 16:45
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00

Z elektrárny do olympijské Soči
Své faktické zastoupení mezi sportovci z celého světa bude mít na zahájení i
v průběhu Zimních olympijských her v
Soči i Skupina ČEZ, která je tradičním
generálním partnerem českého olympijského týmu. Již 30. ledna tam totiž odlétá
Luboš Jíra, velitel družstva z Pobočné
stanice požární ochrany elektráren Tušimice a Prunéřov. Jako účastník zimní
olympiády se ovšem nebude věnovat své
profesi. Je totiž současným šéftrenérem
české sáňkařské reprezentace.
„Po Vancouveru je to má druhá olympiáda, na kterou letím jako šéftrenér. Naše
družstvo, kromě mě, čítá ještě jednoho trenéra, mechanika a hlavně čtyři závodníky,
tři mladé muže ve věku 25 až 27 let a devatenáctiletou dívku. Všichni jsou z Mekky
českých sáňkařů, ze Smržovky. Na olympiádu se kvalifikovali díky dobře zajetým
jízdám během pěti Světových pohárů. Samozřejmě, že máme nějaké ambice. Bratři
Luboš a Antonín Brožovi, kteří pojedou ve
dvojici, by mohli skončit do desátého místa. U Ondřeje Hymana počítám, že bude v
jednotlivcích do dvacátého místa. Vendula
Kotenová jede vlastně na zkušenou, do
reprezentace se dostala na divokou kartu,
stejně jako Lukáš Brož. V jejím případě
se proto nespekuluje, všichni se necháme
jejím výkonem překvapit. Kdo ví, možná
to bude hned její životní závod,“ neskrývá
naději na dobrá umístění Luboš Jíra.
Olympijskou novinkou je podle něj soutěž družstev. V tomto případě coby šéftrenér počítá s tím, že by česká reprezentace, mohla skončit na šestém až osmém
místě. Pokud se přitom někdo podivuje
nad tím, že veškerá plánovaná umístění
jsou jaksi mimo cenné kovy, tak snad
stačí jen dodat, že celkem o tři nejlepší
místa v každé kategorii bude usilovat 20
dvojic, 30 žen a 40 mužů. „Samozřejmě
jsou mezi nimi závodníci zvučných jmen s
mnoha zkušenostmi ze Světových pohárů,
různých mistrovských soutěží i předchozích olympiád. Proto jsme si nasadili naše
laťky tak, jak nasadili. Čím výš je případně
posuneme k prvním třem místům, tím pro
nás a českou reprezentaci ve finále lépe,“
dodal Luboš Jíra.
Sám byl přitom v roce 1988 účastníkem
Zimních olympijských her v Calgary,
kde spolu se známým kreslířem a humoristou Petrem Urbanem, jak jinak, než ze
Smržovky, skončili ve dvojici na třináctém místě. O rok později se stal mistrem

Luboš Jíra st.
republiky. „Prakticky se sáňkaření věnuji
od šesti let, byl jsem juniorským reprezentantem, účastníkem Světových pohárů,
republikových, evropských i světových mistrovství. Na mistrovství světa jsem jednou
skončil na pátém místě, což považuji za
svůj největší úspěch. Kvůli sáňkám jsem
šel studovat i Střední průmyslovou školu
strojní v Jablonci nad Nisou, neboť právě
tam se nacházelo tehdejší vrcholové středisko zimních sportů,“ zavzpomínal si na
svou sportovní kariéru Luboš Jíra, který
je i předsedou klubu sáňkařů SK REAL
Klášterec nad Ohří.
Jako strojař se pak po vojně dal v roce
1990 k elektrárenským hasičům, jimž
zůstal v ČEZ věrný dodnes. Po dalších
třech letech se rozhodl ukončit sportovní kariéru, čímž Česká republika přišla o
jednoho ze svých sáňkařských reprezentantů. Po čase ovšem místo toho získala
trenéra. „Jablko nepadá daleko od stromu;
praděda, děda a já, všichni jsme závodili na saních, takže syn Luboš s tím začal
také. Mimo jiné byl třetím nejmladším
českým olympionikem ve Vancouveru.
Začal jsem ho trénovat a nakonec jsem se
stal trenérem mládeže a poté i šéftrenérem
české reprezentace, kterou vedu již deset
let,“ uzavírá Luboš Jíra s tím, že velký dík
patří jeho nadřízeným ve Skupině ČEZ,
kteří mu již podruhé umožnili reprezentovat Českou republiku na zimních
olympijských hrách v roli šéftrenéra.
Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Pohřební služba
František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
• civilní a církevní obřady v Klášterci s následnou kremací
nebo uložením do hrobu
• obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Perštejně a
okolí
• kremace bez obřadu
Náměstí E. Beneše 10 – vedle pošty, Klášterec nad Ohří

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz
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Nové číslo vyjde 27. února 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
18. 02. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
18. 02. 2014

Sochařské sympozium ve dřevě - 24. - 29. 6. 2014 Siraex - 16. - 22.. 8. 2014 Klášterecké hudební prameny - 4. - 13.7. 2014 Klášterečtí Kláštereckým - 23. 8. 2014 Klášterecké promenády - 13. 9. 2014 Rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2014

KLÁŠTERECKÝ SPORT

