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Otázky pro....

Honička jak z amerického „bijáku“
Městská policie zasahovala proti zlodějům kol.
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Klášterec má nově opravené nádraží
pátek 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 16. října 2010
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Podrobnosti o volebních okrscích
naleznete uvnitř tohoto vydání.

Zastupitelům končí
volební období
Poslední zasedání zastupitelů před
říjnovými komunálními volbami se
uskutečnilo v kláštereckém Kulturním
domě ve čtvrtek 23. září. Kvůli blížícím se volbám bylo jednání tentokrát
poněkud nervóznějí, než bývá obvyklé, a zastupitelé se čas od času vzájemně počastovali nařčením z předvolební agitace, jinak mělo ale zasedání
standardní průběh.
Co bylo hlavními tématy posledního
jednání zastupitelů ve volebním období 2006-10 se dozvíte na straně 2.

„Klášterecké nádraží není ani moderní, ani malebné. Je jen zanedbané,“ napsali jsme v Kláštereckých novinách v roce
2007. Po třech letech to už naštěstí není pravda. Návštěvníky, kteří přicestují do Klášterce po železnici, vítá od září
úplně jiné nádraží. O jeho rekonstrukci usilovalo vedení města několik let. Dlouho to vypadalo beznadějně, složitá jednání ale nakonec přece jen přinesla své ovoce. Jednopatrová budova nádraží z roku 1870 prošla v uplynulých několika
měsících rozsáhlými stavebními úpravami, které se postaraly o velkou proměnu nejen vnější části, ale také interiéru
objektu.
více čtěte na str.3

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování vedení města Klášterec nad Ohří za podporu
realizace programů Domu Naděje, který v současné době zajišťuje provoz azylového domu,
noclehárny a terénního programu. Naše poděkování patří zejména odboru sociálních věcí
MěÚ, který umožnil vykonávání veřejné služby
při úpravách azylového domu, a v neposlední
řadě také Městské policii, která vždy rychle a
ochotně zasahuje při řešení mnohdy komplikovaných situací, které s sebou provoz přináší.
M. Chrzová, vedoucí Domu Naděje Klášterec

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

Nepotřebné věci
potřebným lidem
Město Klášterec nad Ohří se připojilo ke sbírce použitého ošacení, kterou pod heslem „Nepotřebné věci
potřebným lidem“ vyhlásilo občanské sdružení Diakonie Broumov. Letní i zimní oblečení, ručníky, utěrky,
povlečení, záclony, polštáře, deky,
nepoškozenou obuv, ale také nádobí nebo skleničky můžete přinést do
budovy odboru sociálních věcí v ulici
Polní ve dnech 26. a 27. října v době
od 8 do 17 hodin. Sbírka nezahrnuje
elektroniku, matrace, nábytek, jízdní
kola, kočárky ani znečištěný a vlhký
textil. Tyto věci nebudou organizátory
sbírky přijímány. Odevzdané ošacení
a domácí potřeby by měly být zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se během přepravy nepoškodily.
Darované věci využije občanské
sdružení při své další činnosti, která je
zaměřena na poskytování sociálních
služeb pro občany z okraje společnosti.
Více informací o o.s. Diakonie Broumov i o samotné sbírce se dozvíte na
webových stránkách neziskové organizace
www.diakoniebroumov.org
nebo na telefonních číslech
224 316 800, 224 317 203.

Starosta byl na návštěvě u prezidenta Klause
Ve čtvrtek 30. října přijal starostu Houšku spolu s Romanou Parmovou ve své
kanceláři na Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus. Návštěva
se uskutečnila na oficiální pozvání
prezidentské kanceláře a prezidenta
samotného. Přestože to bylo již čtvrté
setkání s panem prezidentem jedná
se podle starosty Houšky stále o výjimečný zážitek, neboť nyní se jednání
uskutečnilo přímo v prezidentově
kanceláři na Pražském hradě. Celá
návštěva proběhla ve velmi příjemné a
uvolněné atmosféře. „Myslím si, že si nás
pan prezident se zájmem vyslechl, o čemž
svědčí i fakt, že jsme dokonce překročili
čas vymezený protokolem. Setkat se s
hlavou státu se člověku nepoštěstí často
a já si tohoto okamžiku hluboce vážím a
budu na něj dozajista vzpomínat jako na
jeden z důležitých momentů, které jsem
zažil v komunální politice,“ přiznává starosta Houška.
Protože se na takovou návštěvu samozřejmě nejezdí s prázdnýma rukama,
vezl s sebou starosta Houška dar v
podobě tradičního kláštereckého artefaktu - porcelánu. „Panu prezidentovi
jsme předali čajovou soupravu, kterou
za pochopení vedení závodu a s velkou
péčí zhotovili zaměstnanci kláštereckého závodu Thun 1794 a.s. Kromě tohoto
daru měl pan prezident upřímnou radost

www.klnoviny.cz

foto: J.Parma

z toho, že navzdory potížím, které porcelánku v minulém roce potkaly, se tu
provoz obnovil a závod pokračuje dál.
Dále jsme mu věnovali také publikaci o
Klášterci a některé další publikace o tradičních kulturních akcích pořádaných
v našem městě. Při této příležitosti jsme
zároveň panu prezidentovi předali pozvání na Klášterecké hudební prameny a on
nám přislíbil, že se pokusí zorganizovat si
svůj čas tak, aby se mohl festivalu osobně
zúčastnit.“
Pokud by se prezident Klaus v létě do
Klášterce opravdu podíval, byla by to již

Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí

jeho druhá návštěva v našem městě. Přestože se ta první uskutečnila před mnoha
lety, prezident Klaus si na ni podle starosty Houšky překvapivě pamatoval. „Pan
prezident si vzpomněl, že Klášterec navštívil ještě jako aktivní politik v rámci jedné
z předvolebních kampaní a dokonce si
vybavil, že to tehdy nebylo na náměstí, ale
mezi panelovými domy.“ Během návštěvy
představil starosta Houška prezidentu
Klausovi město Klášterec a přiblížil mu
i své dlouholeté působení v komunální
politice. Na závěr vzájemného setkání
předal klášterecký starosta prezidentu
Klausovi pozdravy z Klášterce a představitel státu na oplátku adresoval pozdrav
našemu městu.
-lara-
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Zastupitelé prodávali, kupovali a rozdělovali
Největší diskuse se jako obvykle točily kolem bodů věnovaných lázním.
Tentokrát se kromě pravidelné zprávy
o hospodaření a činnosti společnosti
Lázně Evženie, a.s. schvalovala také
koupě lázeňského pensionu od dosavadního vlastníka společnosti AGREKOS spol. s r.o. a poskytnutí investiční
dotace společnosti Lázně Evženie na
financování vlastního podílu k dotaci z
Programu rozvoje venkova na projekt
„Půjčovna sportovních potřeb, vybavení lázeňského domu“. Starosta Houška a
místostarosta Ing. Stehlík, který zároveň
působí jako předseda představenstva
společnosti Lázně Evženie, argumentovali pozitivním dopadem na další rozvoj lázní, opozice v čele s Ing. Vilánkem

naopak poukazovala na absenci investičního záměru a chybějící ekonomické
analýzy návratnosti těchto investic.
„Nákup penzionu scelí soubor budov v
lázních pod vlastnictvím města. Dosavadní soukromý vlastník nechce investovat do dostavby pensionu a do rozšíření
kapacity. První patro penzionu je přitom
pro dostavbu už připravené a lůžková
kapacita by se tak mohla v poměrně
krátké době rozšířit až na téměř 40
lůžek. Díky odkupu pensionu by mohlo dojít také k přesunu ředitelny, která
v lázeňském domě v současné době
blokuje místnost určenou pro masáže
a wellness. Bez další lůžkové kapacity se
neobejdeme, letos jsme museli dokonce
kvůli tomu lidi odmítat. Dlouho se při-

INFORMACE
o počtu a sídle volebních okrsků.
Starosta města Klášterec nad Ohří podle § 29 zákona
č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva města se uskuteční:
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu dne 16. října 2010 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb do zastupitelstva města:
OKRSEK č. 1
Místnost pro hlasování:

Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
část obce: Útočiště, Klášterecká Jeseň, Rašovice, Lestkov,Suchý Důl, Hradiště, Mikulovice.
celá ulice: Zahradní, Kyselka, Ohřecká louka, Cihlářská, Vodní, Palackého, Nerudova, Karlovarská,
nám.Dr.E.Beneše, Kostelní, Třebízského,Ruská, Havlíčkova, Vítězná, Průsek, Pod Hájovnou, Tyršova, Svatopluka Čecha.
část ulice: Chomutovská čp. 1-5, 83, 84, 1O6, 1O7, 116, 123-13O,132,133,153, 165, 459.

OKRSEK č. 2
Místnost pro hlasování:

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Kpt. Jaroše, Mírová, Na Vyhlídce, U Koupaliště
část ulice: Školní čp. 489-5OO; Chomutovská čp. 209, 653.

OKRSEK č. 3
Místnost pro hlasování:

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Sadová, Budovatelská, Olšová
část ulice: Školní čp. 501-504, 511-516, 519.

OKRSEK č. 4
Místnost pro hlasování:

Kulturní dům, Chomutovská 465

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Královéhradecká, Pod Stadionem, Stadion, Pod Skalkou, Pod Pivovarem, U Potoka
část ulice: Chomutovská čp. 61, 62, 64, 65, 68, 70-72, 79, 80, 83-85, 87, 100, 101, 102, 103, 131,
212, 457, 458, 465

OKRSEK č. 5
Místnost pro hlasování:

4. základní škola, Petlérská 447

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Osvobozená, Souběžná, Ciboušovská, Nádražní, J. Á. Komenského
celá obec: Ciboušov
část ulice: Petlerská čp. 171-173, 202-204, 447- 448; Chomutovská čp 168, 184, 188, 210;
Pražská čp. 111, 115,119, 120, 124 ; 17. listopadu čp. 467–471.

OKRSEK č. 6
Místnost pro hlasování:

Kino Svět, ul. V. Řezáče 93

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Za Korkem, V. Řezáče, B. Němcové, Husova, Švermova, Nad Tunýlkem, P. Bezruce,
Rokycanova, Žižkova, Urxova, Přívozní, Sluneční, Rašovická, Severní, Jižní, Říční,
Svahová, U Porcelánky, U Nádraží, Mariánské údolí
část ulice: Pražská čp. 56, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 176, 365-374, 393, 394, 673, 787

OKRSEK č. 7
Místnost pro hlasování:

4. základní škola, Petlérská 447

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Dukelská, Pionýrů, Lidická
část ulice: 17.listopadu čp. 472-481, 485-49O

OKRSEK č. 8
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lesní, Větrná, V Zátiší
část ulice: 17. listopadu čp. 516-527, 528-533, 549

OKRSEK č. 9
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Polní, Luční, Ječná, Žitná, Krátká

OKRSEK č. 10
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lípová, Topolová, Okružní, Příčná

OKRSEK č. 11
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Družstevní, Dlouhá

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojnému průběhu voleb je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Klášterci nad Ohří, dne 29. září 2010

Jan Houška, v.r.
starosta města

Policie informuje ...

Když nedáš dobrovolně, dostaneš ...

pravoval projekt na výstavbu hotel za
150 milionů korun, který ale nakonec
nevyšel. Dnes víme, že při současné ekonomické situaci bychom tento projekt
nedokázali ufinancovat. Zvolili jsme proto variantu koupě pensionu, která nám
ve střednědobém horizontu řeší další
rozvoj služeb,“ vysvětloval zastupitelům
své argumenty pro schválení koupě
pensionu v hodnotě 6 milionů korun
Ing. Stehlík. Navzdory očekávané ztrátě 3 miliony korun, kterou se ale daří
postupně snižovat, projekt lázní provozovaných pod hlavičkou města podle
místostarosty Stehlíka funguje. „Lázně
zaměstnávají cca 25 lidí, dávají práci živnostníkům a jsou také významným marketingovým faktorem.“ Ing. Vilánek sice
pozitivní posun v lázních nepopřel,
ale koupi pensionu nepodpořil. Chyběla mu písemně zpracovaná analýza
záměrů, předpokládaný ekonomický
vývoj, možná rizika a odhad návratnosti této investice. Kritici koupě poukazovali také na některé možné další
sporné body, jako je plánovaný pronájem vnitřního vybavení pensionu, které město původně hodlalo odkoupit
spolu s nemovitostí, nebo na stávající
nájemní smlouvu. V samotném závěru diskuse k tomuto bodu zastupitelé
nakonec koupi pensionu potřebnou
většinou hlasů schválili.
Vedle „lázeňské“ agendy byl na programu jednání například prodej zhruba

dvou set bytů z poslední vlny privatizace nebo prodej dosud stojícího „likusáku“ pod bývalým pivovarem. V další
části jednání schválili zastupitelé přidělení několika dotací a grantů jak jednotlivcům, tak sdružením a příspěvkovým
organizacím. Zde je stručný výčet:
dotace 10 000,- Kč na zajištění akce
Vánoční pohádkový les DDM, dotace
34 000,- Kč na zajištění úpravy oddělení družin ZŠ Krátká, dotace na zajištění
léčebné a rehabilitační péče základním
organizacím tělesně postižených a
postižených civilizačními chorobami,
neinvestiční dotaci SOŠ služeb a SOU
Kadaň, grant na podporu kulturní činnosti v 3. okruhu „Duše podzimu“ pro
I. Křížovou na projekt „Podzimní kalendárium“ ve výši 20 000,- Kč, dotace ve
výši 70 000,- Kč pro „Sdružení občanů
pro podporu ochotnického divadla“
na akci Klášterecké divadelní žně 2010,
grant na podporu kulturní činnosti v 3.
okruhu „Duše podzimu“ pro Občanské
sdružení Rodiče škole ve výši 10 150,Kč a pro Štěpána Malasta. ve výši 7
000,- Kč, dotace občanskému sdružení
Svaz postižených civilizačními chorobami na akci „Týden s SPCCH“ ve výši
10 000,- Kč, dotace Romanu Keřkovi na
účast v autokrosovému týmu v závodě
Mistrovství ČR v Sedlčanech ve výši 15
000,- Kč a investiční dotace Nemocnici Kadaň, s.r.o. ve výši 100 000,- Kč na
zakoupení porodnického lůžka. -lara-

X Obvinění z loupeže čeká na 35letého muže z Klášterce nad Ohří. Ten
přišel do objektu kadaňské stavební
firmy, kde vyhrožoval majiteli a žádal
o vydání peněz. Když muž odmítl,
povalil ho na zem a několikrát udeřil. Pak mu z kapsy u bundy vytáhl
peněženku, odcizil 20 tisíc korun na
hotovosti a z kanceláře odešel. Zraněný muž vyhledal lékařské ošetření,
předběžná doba léčení bude nejméně čtyři týdny. Okolnosti napadení
nadále šetří policie.

Jako na divokém západě ...
XVzájemné neshody dvou mužů
z Klášterce nad Ohří skončily napadením. 22letý mladý muž nejprve
slovně a následně i fyzicky zaútočil
na 19letého mladíka baseballovou
pálkou, kterou ho několikrát udeřil.
Zranění, které poškozený utrpěl, si
vyžádalo hospitalizaci v nemocnici,
doba léčení zatím nebyla upřesněna.
Proč k incidentu došlo, vyšetřuje policie, útočníkovi hrozí obvinění z ublížení na zdraví. Za uvedený trestný
čin ho může soud poslat až na tři roky
za mříže.

Cigárka za pět prstů ...
XPolicisté v Klášterci nad Ohří pátrali
po pachateli, který odcizil v prodejně
tabáku karton cigaret v hodnotě 690
korun. Z uvedené krádeže byl obviněn 25letý místní obyvatel. Při vyšetřování případu policisté zjistili, že za
obdobnou trestnou činnost byl muž
odsouzen již v lednu letošního roku.
Po provedeném výslechu byl muž
propuštěn, jeho další vyšetřování
probíhá na svobodě.

Honička jak z amerického „bijáku“
Dva úspěšné zásahy si na své konto
připsala v uplynulém měsíci městská
policie a shodou okolností šlo v obou
případech o kradená jízdní kola. Velkými pomocníky byly tentokrát strážníkům kamerový systém a všímavost
ze strany občanů.
V prvním případě si operátorky kamerového systému všimly osoby, jak tlačí
ulicí Nádražní kolo. Na tom by nebylo
nic podezřelého, kdyby ovšem zmíněná osoba nebyla policistům známá
už z minulosti. Navíc její ošumělý stav
a fungl nové kolo nešly příliš dohromady. „Operátorce to přišlo podezřelé,
a na místo se proto okamžitě vydala
hlídka, která prověřila jak onu osobu,
tak kolo,“ přibližuje postup strážníků jejich velitel Petr Hörbe. Strážníci
nebyli ani příliš překvapeni, když se
jejich původní podezření potvrdilo.
„Zjistilo se, že kolo pochází z krádeže,
která se ten den udála na sídlišti. Podezřelého jsme proto předali státní policii,
která už případ vykradeného sklepa
řešila.“
Jak Petr Hörbe dodává, kamerový systém se policii takto osvědčil už několikrát. „Kamery samozřejmě neslouží
jen k zjišťování špatně zaparkovaných
aut, ale monitorují i dění v ulicích, které
může školené operátorce leccos napovědět. Někdy ani nemusíme přistihnout
někoho přímo při krádeži, ale následně
na to přijdeme právě díky kamerám,
jako tomu bylo i v tomto případě.“

Iniciátorem druhého zásahu nebyly
tentokrát bystré oko kamery a školený
zrak operátorky, ale všímavý občan.
Dvě osoby tlačící ráno Kamenkou
směrem na„třináctku“ kola a skútr mu
přišly podezřelé, a tak raději o všem
informoval městskou policii. Strážníci
neponechali nic náhodě a vydali se
na udané místo. Tentokrát byl ovšem
průběh zásahu podstatně dramatičtější než v prvním případě. „Hlídka se
vydala na běžné prověření oznámení
a nakonec z toho byla honička jak z
nějaké kriminálky,“ prozrazuje Petr
Hörbe. „Jakmile spatřili hlídku, odhodili kola i skútr do příkopu a začali utíkat
Tyršovou ulicí směrem ke škole a dál
přes zdejší zahrady, přeskakovali ploty,
zídky... Strážníci samozřejmě běželi za

nimi a nakonec jednoho z nich dostihli.
Protože se nechtěl jen tak vzdát, museli
použít donucovací prostředky a nasadit
mu pouta,“ popisuje dramatické okamžiky velitel strážníků. Jak se později
ukázalo, zadržený měl k útěku dobrý
důvod. Kola i skútr byly kradené. Po
čase byl zadržen i druhý „atlet“ a oba
nyní vyšetřuje státní policie.
Tento případ je podle Petra Hörbeho
ukázkovým příkladem toho, jak by
měla vypadat spolupráce občanů s
městkou policií. „Při svojí práci vycházíme z faktů, pracujeme s informacemi,
které musíme někde získat. Prvotním
základem je upozornění občanů na
to, že se někde něco děje a pak máme
vlastní poznatky, které získáme přímo
na ulici nebo prostřednictvím kamerového systému. Obojí se nám v těchto
dvou případech osvědčilo.“
Jak Petr Hörbe dodává, jakékoli
poznatky od občanů v podobných
situacích vždy vítají. „Každé takové
oznámení prověřujeme. Může se samozřejmě stát, že se podezření neprokáže,
ale raději pošlu hlídku na místo zbytečně, než abych to nechal plavat.“ Bez
spolupráce s občany se podle něj
policie neobejde ani v době kamer.
„Vlastní činností zjistíme hodně, ale
tohle nám určitě pomáhá. Naše díky
patří všem občanům, kterým není lhostejné, co se děje v jejich okolí,“ dodává
závěrem Petr Hörbe.
-lara-
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4 otázky pro starostu

Co považujete za největší úspěch
v končícím volebním období?
To, že město je čisté, o jeho majetek
se v rámci daných možností pečuje,
opravuje se. Dále to, že pro nejbližší
období jsou připraveny projekty a
plány pro jeho další údržbu a rozvoj.
Jsem pyšný na to, že jsme se v době
celosvětové ekonomické krize dokázali vypořádat s jejími dopady na
rozpočet a můžeme předat město
finančně zdravé s převodem finančních prostředků do dalšího roku,
tedy nezadlužené. A jsem pyšný i na
to, že přes lidské a politické rozmíšky,
se nám podařilo město vést tak, že
v něm nenajdete „škaredý kout“. Rád
bych poděkoval všem občanům,
kteří se zúčastnili práce ve městě,
v komisích, výborech občanských
sdruženích, zájmových organizací
apod. a pomohli tak naplnit cíle a
představy i plány vedení města o
Klášterci jako pěkném a příjemném
místě pro náš život.
Co se Vám naopak nepodařilo?
Bohužel se mi nepodařilo spojit 21
lidí, zastupitelů, s různými názory
a pohledy na věc tak, aby vytvořili
konstruktivní a všeobecné dohody
schopný tým, který by vedení města
a celému městskému úřadu poskytl
tolik potřebný klid na práci.
Několik akcí nebylo možno též realizovat z důvodů složitých majetkoprávních vztahů a průtahů řízení ze
strany státních orgánů. Příkladem
za všechny je nenaplněná představa o vybudování hřiště u Gymnázia
a propojení tohoto území s parkem.
Budu-li mít sebemenší vliv na další
vývoj dění ve městě, chci pokračovat
v naplnění plánů a představ o vybudování hřiště a odpočinkové zóny
v této krásné lokalitě.
Pokud budete znovu zvolen zastupitelem, jak budete pokračovat?
Pokud mi voliči dají opět důvěru,
rád bych se dál věnoval zvelebování majetku města a rovněž dětem
a seniorům, tedy těm, kteří nejvíc
potřebují naši pomoc a péči.
V čem pro vás práce starosty byla
přínosem?
Prožil jsem s touto prací krásná léta
života, odevzdal jsem mnoho z toho,
co jsem nemohl uskutečnit v době
minulého režimu. Mohl jsem být u
věcí, které zásadním způsobem změnily město a ovlivnily jeho obyvatele.
Jednoduše řečeno, tato práce mi
dala pocit, že jsem platný na světě.

Slušní lidé v Klášterci žijí
Jako ve špatném snu se nám stala tato
příhoda. 19. září večer ztratil manžel
kabelu. Měl tam veškeré doklady, mobil,
4 tisíce korun, klíče od bytu, garáže i auta.
Po dvou hodinách hledání jsme to vzdali. Jaké bylo naše překvapení, když druhý
den dopoledne zazvonil muž středních
let, který se představil jako pan Hrbek
(nevím, jestli jsem s pocuchanými nervy slyšela dobře jeho jméno), že kabelu našel. Po předání odmítl veškerou
odměnu se slovy „že se mu to může stát
také“ a odešel směr sídliště Panorama,
Školní ulice. Pravděpodobně tam žije.
Tímto bychom vám, vážený pane, chtěli ještě jednou velmi poděkovat. Věřte,
že to, jak jste se zachoval, není v dnešní
době až tak běžná věc.
Překvapení a vděční manželé Bednářovi

Jak se rozvíjejí klášterecké lázně ?
Proběhlo poslední zastupitelstvo města v tomto volebním období, a je čas
zhodnotit dosavadní vývoj lázní. Od
prvních úvah o projektu dostavby a
provozu lázní uběhlo již téměř 15 let.
Ze zanedbaného koutu města se stalo
místo, kam lidé chodí rádi na procházky, za sportem i za léčením neduhů.
Město získalo na tento projekt již skoro 150 mil. Kč od státu i EU a mohlo
konečně přeměnit představy do reálné podoby.
Na posledním jednání schválilo zastupitelstvo nákup lázeňského pensionu,
aby se mohla rozšířit nabídka ubytování. Jako vždy se ozvaly kritické hlasy
o potřebě či výhodnosti nákupu za 6
mil. Kč od společnosti AGREKOS Ing.
Spěváčka. Připomenu jen, že mnozí
zastupitelé, kteří podporovali výstavbu
hotelu za 150 mil. Kč, teď před volbami,
pro mě zcela nepochopitelně, nepodpořili tento výhodný nákup. Pořízení
nového lůžka přitom běžně stojí více
než milion korun a město zde získá až
25 lůžek. Pension je možno minimální dostavbou takto rozšířit. Lůžka zde
pořídíme v ceně cca 350 tis. Kč za jed-

no, a to během několika málo měsíců.
Stejně tak hospodaření městské akciové společnosti Lázně Evženie vykazuje
neustále zlepšení. Plánovaná ztráta
v letošním roce 3,45 mil. Kč bude minimálně o 500 tisíc Kč nižší a nedosáhne
tedy 3 mil. Kč. V příštím roce je potenciál dále ztrátu snižovat.
Společnost Lázně Evženie a.s. v srpnu
zažádala Ministerstvo zdravotnictví o
lázeňský statut, který umožní postup-

ně uzavírat další smlouvy se zdravotními pojišťovnami na rozšíření služeb. Ve
spojení s nákupem pensionu se jedná o
logický postup. Celkový projekt samozřejmě zcela zřetelně počítal s tím, že
první roky provozu lázní nebudou ziskové. 150 mil. Kč obdržených dotací to
mnohonásobně vyváží. Je třeba také
připomenout, že lázně zabezpečují
činnosti, které by soukromník odmítal
z důvodů ztráty. Jsou to provoz info-

Přišlo na adresu redakce ...

Škola byla evakuována
Ve čtvrtek 23. září proběhlo na
Základní škole praktické v Havlíčkově ulici taktické cvičení Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje.
Po vyhlášení požárního poplachu
provedli žáci a učitelé evakuaci školy.
Vedení školy ohlásilo událost na tísňovou linku 150. Na místo se dostavily 3 jednotky hasičů. Po jejich příjezdu
učitelky oznámily, že chybí dvě osoby.
Průzkumná skupina hasičů záhy obě
osoby nalezla a s podporou dýchání
přístrojem provedla jejich záchranu. Požár kotelny školy byl uhašen a
budova odvětrána. Ještě že šlo jenom
o cvičení!
Žáci pak mohli shlédnout ukázky hasičské techniky a se zájmem
vyslechli odborný výklad hasičů.
Na závěr se tři žáci „svezli“ na vyso-

kozdvižné plošině. Děkujeme našim
hasičům za profesionální výkon a
poučné dopoledne, které bylo připra-

veno i s ohledem na hendikepované
žáky školy!
Mgr. Mácha, ZŠ praktická

centra, veřejných WC, provoz rehabilitačního bazénu a další služby.
Vlastní lázeňský areál má i další přínosy. Opět se začínají ozývat investoři na
výstavbu v této lokalitě. Nejčerstvější
je zájem vybudovat dům pro seniory
o cca 120 malých bytech s podporou
státu a město by případně poskytlo
pouze pozemky. Nová služba jako půjčovna kol a lodiček pouze doplňuje již
stávající nabídku. Velmi pochvalně se o
areálu a službách lázeňského provozu
vyjadřují i letošní klienti z řad Policie
ČR. Více než 300 jejich příslušníků tu
v průběhu roku absolvovalo ozdravné
pobyty.
Přestože původní zkušenost se soukromým investorem nebyla dobrá, je
předpoklad, že v budoucnu by mohl
mít o lázně zájem investor, který eventuálně dobuduje lázeňský hotel a bude
provozovat lázně v souladu s potřebami města. Osobně si myslím, že by
to mohlo být do 5 let. Nicméně to již
bude úkol pro nové zastupitelstvo.
Ing. Stanislav Stehlík
místostarosta

ZŠ v Krátké ulici má
školního psychologa
Na Základní škole v Krátké ulici nastoupila od 1. 10. na úvazek 0,5 (20 hodin
týdně) školní psycholožka.
Ředitelka školy Mgr. Jana Dimunová
podala na konci školního roku projekt
na Institut pedagogicko psychologického poradenství v Praze, kde byl
výběrovou komisí vyhodnocen a jako
jediný v regionu podpořen rozpočtem
České republiky a Evropským sociálním
fondem.
Hledání vhodného školního psychologa nebylo jednoduché, ale díky spolupráci všech se nakonec vše podařilo
dovést ke zdárnému konci.
Komu, jak a s čím bude školní psycholožka pomáhat, sdělí žákům a rodičům
vedení školy prostřednictvím webových stránek školy www. 1zsklasterec.
cz v nejbližší době. Všichni se na novou
a jedinečnou spolupráci těší.
Mgr. Jana Dimunová, ředitelka školy

Za nádraží se už stydět nemusíme ... je naopak naší chloubou
Slavnostní otevření nádražního komplexu proběhlo v pátek 24. září za
přítomnosti vedení města Klášterce
nad Ohří a Ústeckého kraje v čele se
starostou Janem Houškou a hejtmankou Janou Vaňhovou, zástupců Českých drah coby investora, zhotovitele
firmy BERGER a řady dalších hostů.
„Rekonstrukce budovy byla jednou z
nejvýznamnějších akcí tohoto typu
realizovanou Českými drahami v Ústeckém kraji. Opravená nádražní budova
přispívá k významnému zlepšení kultury cestování na spojnici Kartových Varů
a Ústí nad Labem,“ uvedl krátce před
samotným přestřižením pásky Milan
Matzenauer, náměstek generálního
ředitele Českých drah pro správu
majetku.

Komplexní rekonstrukce za téměř
14 milionů korun zahrnovala úpravy budovy i jejího bezprostředního
okolí. Vedle nové fasády se vyměnila
okna a dveře, objekt má novou střechu včetně klempířských prvků. Součástí akce byla i zcela nová kanalizace
a zpevněné plochy prvního nástupiště a okolí budovy.
Výrazných změn doznaly také prostory pro cestující. Zatímco zvenku si
opravené nádraží zachovalo svůj historický ráz, interiéry jsou zcela moderní. Stěny a strop v modrobílém barevném provedení doplňují jasně žluté
sedačky. Novotou září i výdejna jízdenek a všechny vývěsky. Rekonstrukcí
haly vznikl bezbariérový vstup a nová
WC pro cestující. Součásti je i WC pro

Nádražní hala před rekonstrukcí ...

hendikepované provozované v tzv.
systému Euroklíč. Cílem tohoto mezinárodního projektu je na důležitých
místech postupně zpřístupnit sociální zařízení a schodišťové plošiny hendikepovaným pomocí univerzálního
„euroklíče“. Vůbec první eurozámek
nechaly České dráhy nainstalovat
před dvěma lety na nádraží ve středočeských Strančicích.
Je smutným faktem, že každá nová
fasáda je učiněným lákadlem pro
sprejery. Na ochranu před všudypřítomným vandalismem střeží nově
opravené nádraží několik bezpečnostních kamer a to jak zvenčí, tak
přímo v nádražní hale.
Jak u příležitosti slavnostního přestřižení pásky zdůraznil starosta Houš-

... stejný pohled dnes

ka, klášterecké nádraží se konečně
dočkalo reprezentativního vzhledu,
jak se sluší a patří na jednu z důležitých
„bran“ do lázeňského města.
Lepší úpravu by si dozajista zasloužilo
i bezprostřední okolí nádraží. Prvním
krokem k plánovaným změnám byl
zastupiteli nedávno odsouhlasený
pronájem přilehlého parčíku od Českých drah.
Město jej hodlá postupně zvelebit a
následně od Českých drah odkoupit.
V sousedství nádraží by mohlo vniknout nové stanoviště vozidel TAXI
nebo autobusová zastávka.
Doufejme, že se v budoucnu dostane
i na rekonstrukci silnice mezi autobusovým a vlakovým nádražím.
-lara-
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3 otázky pro místostarostu

Miroslav Bilík

Máte za sebou rok a půl působení v pozici místostarosty města. S
jakými očekáváními jste do této
funkce šel a jaké byly vaše pracovní plány?
Na radnici jsem přišel za nestandardních okolností. Stál jsem tehdy
před rozhodnutím, zda pomoci k
návratu odejitým členům koalice ve
vedení, nebo nastoupit do rozjetého vlaku. Zvolil jsem tu druhou variantu, od které jsem si sliboval stabilnější vedení města bez vnějších
vlivů. To se myslím nakonec prokázalo. Po příchodu na radnici jsem se
nejprve musel seznámit s chodem
úřadu, s legislativou a následně si
stanovit priority. První věcí, na kterou jsem se rozhodl zaměřit, bylo
zlepšení prostředí ve městě, což
představuje mnoho malých kroků,
které ve svém důsledku povedou
ke zlepšení kvality života občanů.
Druhou zásadní záležitostí je revize pro město nevýhodných dodavatelských smluv a dalších kroků
vedoucích ke snižování nákladů.
To se týká hlavně oblasti veřejného
osvětlení a veřejné zeleně.
Komunální volby se nezadržitelně blíží a s nimi i zánik mandátu
stávajících zastupitelů, a tedy i
váš. Když se nyní ohlédnete zpět
za svým působením ve vedení města, které z plánů se vám
podařilo zrealizovat, co se podle
vás povedlo a co naopak vidíte
jako neúspěch?
Jako příklad toho, co se povedlo,
bych na prvním místě uvedl určitě
zlepšení stavu komunikací ve městě, kterého jsme dosáhli změnou
technologie oprav a také zvýšením jejich rozsahu. Díky častější
a důslednější kontrole se zlepšila
kvalita údržby veřejné zeleně a po
jednání s firmou Marius Pedersen
se nám podařilo dosáhnout rozšíření technického parku firmy v
oblasti vývozu odpadů. Abych byl
konkrétní, byl pořízen nový sběrný
vůz a došlo k výměně nevyhovujících kontejnerů. Dalším úspěšným

počinem bylo bezesporu zavedení
svozu bioodpadu, které si občané
velmi pochvalují. V příštím roce
se proto chystá navýšení kapacity
kontejnerů. Když jsme u toho, co se
povedlo, nesmím zapomenout na
obnovu stávajících dětských hřišť a
budování nových.
Z čeho jsem naopak zklamaný, to je
přístup některých občanů města k
veřejnému pořádku. Mám na mysli
zejména znečišťování veřejné zeleně psími exkrementy, nepořádek
u kontejnerových stání, odkládání
kusového odpadu ke kontejnerům... Zvlášť u toho posledně jmenovaného jde o neustálý problém.
Budu se možná opakovat, ale je
třeba si uvědomit, že pro město to
znamená zbytečné náklady v řádu
statisíců korun, které by bylo možné
využít mnohem účelněji, například
na tolik zmiňované opravy komunikací.
Další věc, která mě trápí, je nekonečný boj s vandalismem. Díky rozšíření kamerového systému máme
určité výsledky, ale bez spolupráce
s občany tyto věci nemůžeme sami
zvládnout. Jestliže chtějí mít občané ve městě pořádek a hezké prostředí, měli by se na tom sami podílet, ať už vlastní ukázněností nebo
tím, že například oznámí městské
policii, pokud budou svědkem
devastace veřejného majetku. Neustále se potýkáme s ničením laviček,
autobusových zastávek, odpadkových košů, prolézaček na nově
vybudovaných hřištích... Neodolaly
dokonce ani „blbuvzdorné“ herní
prvky, které jsme právě z obav před
vandaly na hřiště pořídili. Město pak
musí tyto věci neustále obnovovat,
což v konečném důsledku znamená další mimořádné výdaje.
V první části předcházející odpovědi jste vyjmenoval několik
věcí, které se podařilo v uplynulém období zlepšit. Kritické hlasy
na nepořádek ve městě nebo na
špatný stav chodníků ale neutichají. Jak to tedy je?
Samozřejmě netvrdím, že je vše v
naprostém pořádku. Stále se snažíme věci zlepšovat, jednat s firmami,
které úklid města zajišťují, a reagovat na podněty od občanů. Na druhé straně je ale pravda, že my, kteří
zde žijeme, ty změny až tak nevnímáme. Občas zaznamenáme menší zlepšení nebo zhoršení, ale chybí
nám určitý odstup. O to víc mě těší,
že lidem, kteří do Klášterce přijedou
odjinud, se naše město velmi líbí.
Oceňují, že je tu pořádek a uklizeno, a to se netýká jen zámeckého
parku. Z podobných ohlasů mám
pochopitelně radost.

Přišlo na adresu redakce ...
Za dobré jméno města Klášterce nad Ohří a ZUŠ
5. středosaský festival dechových
hudeb v Rechenbergu-Bienen Mühle, který se uskutečnil v září, byl v rámci spolupráce orchestru ZUŠ Klášterec nad Ohří a Jugendblasorchestru
Oederan (JBO) přínosem muzikantské dovednosti a mistrovského díla.
Z devíti zúčastněných orchestrů,
které pro potěšení publika v počtu
1500 hostů hrály každý celou hodinu
výběr z populární dechové muziky,
se náš orchestr umístil na předním
místě. Jako jediné hudební těleso jej
hosté ocenili aplaudováním ve stoje
a požadavkem dalších přídavků. Byl
to silný zážitek a ocenění mistrovské
muziky orchestru klášterecké Základní umělecké školy pod vedením dirigenta a odborného učitele Viliama
Béreše.
Úvodní představení orchestru ZUŠ a
města Klášterce nad Ohří doprovázené rozdáním celého balíku prospektů
o našem městě v německém jazyce
spolu s nabídkou návštěvy našich
památek a lázní bylo jistě dobrou
propagací našeho města.

Milým překvapením byla tentokrát
hezká česká muzika od Františka
Kmocha a dalších autorů v podání
orchestru obce Grossrückerswalde,
který tvoří dobrovolní hasiči z okolních obcí. V průběhu festivalu zazněla
i Klášterecká polka od Viliama Bére-

še, kterou zahrál na naši počest JBO
Oederan pod vedením dipl. dirigentky Carmen Fuchs.
Za dobrý výkon a perfektní hudbu
dostal náš orchestr pozvání na další
společná vystoupení v r. 2011.
Horst Kotouč

Amnestie pro čtenáře knihovny
Každoročně na podzim v týdnu
knihoven vyhlašuje městská knihovna amnestii pro dlužníky. Do 11.10.
může každý, kdo dluží knihovně
nějaké knížky, tyto knihy donést,
aniž by musel platit poplatek za zpoždění. Tato akce je určena i těm, kteří
snad vypůjčenou knihu ztratili nebo
nějak poškodili. Knihu budou muset
samozřejmě nahradit, ale nebudou
muset platit mnohdy již skutečně
vysoké penále. Pro ty nejnepořádnější je termín prodloužen až do
konce října. Přijďte si proto vyrovnat

své dluhy s knihovnou co nejdříve.
Novým zájemcům o služby klášterecké městské knihovny nabízíme
opět do konce měsíce října poloviční
zápisné na jeden rok. Pokud jste už
rozhodnuti, je nejvyšší čas se přihlásit, pokud ne, přijďte se do knihovny
alespoň podívat, ať vidíte, jak to tu
máme pěkné.

V týdnu knihoven proběhne také
hned několik tradičních akcí pro děti
i pro dospělé. Z nejdůležitějších bych
chtěl upozornit na výstavu podzimních květů, která proběhne 6. a 29.
října ve vestibulu městské knihovny.
Více podrobností o akcích v týdnu
knihoven na www.knihovnaklasterec.cz
M. Biša. ředitel MK

M.B.M. Drozd, Osvobozená 777, Klášterec n.O.

O vážkách s Alešem Dolným a Danem Bártou
Ve čtvrtek 23. září proběhl v kině
Svět komponovaný pořad pro žáky
základních škol „VÁŽKY ČR: zajímavosti z biologie a ekologie výjimečných živočichů.“ Pořadem prováděli
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. a zpěvák,
hudebník a fotograf Dan Bárta.
O akci byl ze strany kláštereckých škol
takový zájem, že se musely uskutečnit
hned dvě přednášky. „Tato akce vznikla na základě velkého zájmu o výstavu
fotografií vážek Martina Kadlece, která
se uskutečnila letos v lednu v galerii Kryt.
Martin Kadlec proto oslovil své kolegy a
vynaložil nemálo sil na přípravu těchto
přednášek spojených s výstavou fotografií v kině Svět,“ prozrazuje pozadí zrodu tohoto komponovaného pořadu pro klášterecké školáky Romana Parmová z
galerie Kryt. „Myslím si, že to byla velice úspěšná akce a školáci měli určitě pěkný zážitek,“ dodává závěrem.
-lara-
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V hlavní roli: opravy chodníků a silnic
V měsíci září proběhla již třetí etapa
oprav komunikací v letošním roce.
Došlo tak na lokality, které byly delší
dobu opomíjené. Opraveny byly povrchy vozovek v Útočišti, výjezd z ulice
Kpt. Jaroše, (kde již řidiči volili cestu
přes trávník) a zejména ulice Přívozní.
Zde byla část komunikace zcela rekonstruována a v části byly provedeny
opravy povrchu. Rovněž byly provedeny opravy drobných defektů povrchu
parkoviště ve Sportovní ulici a chodníku v ul.17. listopadu. Tato neplánovaná
etapa oprav v ceně téměř 300 tis. Kč
mohla být provedena díky příznivému
vývoji rozpočtu města. Po předchozích akcích, kdy došlo mj. k celkovým
opravám ulic Ciboušovská, U Potoka a
části ulice Královéhradecká, tak došlo k
podstatnému zlepšení stavu vozovek
ve městě.
Díky opravám, ale zejména investičním akcím, se zlepšil i stav chodníků
ve městě. V současné době připravujeme úpravy některých přechodů v
sídlištích na bezbariérové. Vzniknou
tak tři bezbariérové trasy propojující
sídliště s obchodními centry, poštou,
lékárnami atd. Výrazně se tak zlepší
možnosti pohybu po městě pro hendikepovat spoluobčany, klienty MÚSS
a také pro maminky s kočárky. Do
budoucna město přepravuje rekonstrukce a opravy dalších komunikací.
Zejména silnice v ul. Kpt. Jaroše, která
je v dezolátním stavu a vyžaduje cel-

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 31. října
Městská knihovna - minigalerie
ALENA RADOVNICKÁ: DECOUPAGE
7. října v 19 hodin
Kino Svět
22 VÝSTŘELŮ
Francie 2009, 118 minut, české titulky.
Mládeži do do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč

kovou rekonstrukci včetně podloží,
bude vyžadovat velkou investici. V
současné době probíhá také výstavba, respektive opravy, dětských hřišť.
V areálu ZŠ Petlerská město buduje k
již hotovému hřišti pro větší děti další
část, tzv. Srdce.
Toto hřiště je určeno pro děti menší.
Mimo různé herní sestavy tam bude i
kryté pískoviště a herní prvky pro děti
s hendikepem.
Výstavba hřiště byla umožněna díky
dotacím firmy ČEZ a.s. a Fondu prevence kriminality Ministerstva vnitra.
Souběžně probíhají opravy dalších
dvou dětských hřišť v ulicích Družs-

tevní a Lesní. Zde dochází k odstranění
starých, již nevyhovujících a nebezpečných herních zařízení. Po nezbytné
stavební přípravě zde budou osazeny
nové, odolné herní sestavy. Náklady
na všechna zmíněná hřiště dosahují
celkové výše cca 2,6 mil. Kč. Zařízení
všech hřišť jsou odolná proti poškození a mají bezpečnostní atesty. Bohužel,
někteří klášterečtí „siláci” již v nedávné
minulosti dokázali, že zničit se dá skutečně všechno!
Přesto hodláme dle připraveného
plánu v rekonstrukcích dětských hřišť
pokračovat i v budoucnosti.
Miroslav Bilík, místostarosta

veterinární okénko
Vážení majitelé všech domácích zvířátek, nejen pejsků a kočiček, ale i králíků, morčat, křečků, andulek atd... Na tomto
místě bychom vás chtěli pravidelně informovat o aktuálních problémech, které se mohou přihodit vašim mazlíčkům v
konkrétní roční dobu. Protože čerstvě skončilo léto a v jeho závěru naše zvířátka nejvíce trápí paraziti, bude to tentokrát
něco o nich, konkrétně o blechách.
Během teplého období roku se daří všem zevním parazitům, avšak tím nejaktuálnějším pro konec léta a začátek podzimu jsou blechy, protože v této době už mají početné populace. Blecha psí je veliká 1,5 – 5 mm a živí se krví. Nejčastěji
je najdeme na krku, za ušima, u kořene ocasu a na břiše. Pokud se jich nevyskytuje mnoho, můžeme jejich přítomnost
poznat podle „blešího trusu“, který se vyskytuje na stejných místech. Jsou to černé tečky nalepené většinou na srsti.
Někteří psi jsou na „bleší kousnutí“ alergičtí a rozvinou se u nich rozsáhlé alergické změny. Bleší samičky kladou do srsti
vajíčka, která následně odpadávají do prostředí všude tam, kde se pes pohybuje. Zamoří tak nejen váš byt, ale i schody,
chodby a celé okolí. Zvláště v paneláku může proto váš pes„chytnout blechu“, aniž by přišel do styku s jiným psem. Ulpělá vajíčka můžete samozřejmě přinést i na botách domů. Z bleších vajíček se líhnou larvy, které pojídají organické zbytky
ze svého okolí, z různých štěrbin vašeho bytu, za sedačkou, za kobercem atd. Po zakuklení se po dvou týdnech vylíhne
nová blecha, která čeká na nového hostitele, tedy psa nebo kočku. Pokud není zrovna přítomen, stane se, že pro první
„napití“ použije i člověka. Blechy jsou mezihostitelem tasemnice psí a když potom vašeho pejska nebo kočičku svědí
kožich a kouše se, pozře blechu i se zárodkem tasemnice.
Léčba je jednoduchá, a to aplikace vhodného veterinárního preparátu na vašeho mazlíčka a podle potřeby také ošetření
vašeho bytu. Nejosvědčenější jsou asi pipety různých výrobců, dle stavu vašeho mazlíčka a stupně zamořenosti okolí vám poradí veterinární lékař. Po likvidaci blech nezapomínejte vždy také na odčervení preparátem vhodným i proti
tasemnicím. Blech existuje několik druhů a některé z nich napadají i jiná zvířata žijící s vámi doma, proto je dobré občas
prohlídnout i je. Dalším aktuálním parazitem v tomto období je sametka, drobný roztoč podobající se klíštěti žijící v trávě.
Po napadení si váš pes okusuje spodní části končetin, zvláště meziprstí. Po pečlivém prohlédnutí uvidíte drobné oranžové tečky, to jsou jíž napité sametky. Na tohoto parazita nefungují běžné antiparazitární přípravky, ale preparáty na bázi
pyretroidů v postřiku určené pro zvířata.
Veterinární okénko připravila MVDr. Štěpánka Kotoučová

ŘÁDKOVÁ
Koupím zemědělskou půdu od 1ha
výše v okolí Klášterce n. O. Nabízím
80-130 tis. Kč/ha podle místa a druhu.
Tel.: 605 502 622
Pronajmu garsonku a 2+1 v Klášterci
nad Ohří.
Tel.: 723 393 644
Prodám dveře vchodové plastové
a okna. Dále zahradní chatku 4x3m.
Vše nové z neuskutečněné stavby.
Sleva z PC. Přivezu.
Tel.: 777 106 709
Koupím garsonku v Klášterci nad
Ohří
Tel.: 728 653 672

INZERCE

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

Přišlo na adresu redakce ...
Celé tři týdny strávil na naší škole vysokoškolský student university v Lipsku Christian Hummel z Německa. Samozřejmě
nepřišel usednout do lavic, aby se stal
jedním ze studentů našeho gymnázia.
Přišel, aby na naší škole vykonal svoji první souvislou praxi a vypracoval zde svoji
ročníkovou práci.
Náplní práce našeho hosta ze západu
bylo otestovat schopnosti člověka, používat matematiku v běžném každodenním
životě. Ano, matematika je jazyk universální, ale určitě se ptáte, proč zavítal zrovna k nám. Tento mladý muž totiž studuje i
český jazyk. Byl jsem ohromen, když jsem
zjistil, že dokáže mluvit i česky a ještě více
mě překvapilo, že se to naučil za jeden
rok. Jistě budete souhlasit s tím, že čeština není zrovna lehký jazyk. Svěřil se mi
s tím, že pobyt v Klášterci hodně přispěl
ke zlepšení jeho znalosti jazyka. Nedělalo
mu problémy komunikovat se zdejšími
obyvateli a klidně by tu i bydlel.
Zazvoní-li školní zvonek, jde se vyučovat.
Christian projevil zájem sledovat průběh
hodin matematiky a českého jazyka. Na
otázku, co ho na hodinách zaujalo, mi
odpověděl: „Líbí se mi způsob, jakým se zde

8. října v 17 hodin
Kino Svět
AFGHÁNISTÁN
OČIMA ČESKÉHO VOJÁKA
Štěpán Malast - výstava fotografií pořízených během vojenské zahraniční mise
na území Afghánistánu. Výstavu můžete
zhlédnout do konce listopadu hodinu
před a během promítání kina.
od 8. října
Galerie Kryt
ING. TOMÁŠ BERNÁŠEK:
GRAFICKÉ LISTY
8. října od 19 hodin a 21 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
9. října v 19 hodin
Kino Svět
SEXY 40
USA 2009, 95 minut, české titulky.
Mládeži do do 15 let nepřístupné
Vstupné: 75,- Kč

ROMÁN PRO MUŽE

16. října od 20 - 02 hodin
Kulturní dům
CZECH OLDIES PARTY
Taneční zábava se skupinou HNEDLE
VEDLE.
Vstupné: 90,- Kč
18. a 19. října v 19 hodin
Kino Svět
MACHŘI
USA 2010, 102 minut, české titulky.
Mládeži do do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
19. října od 9 a 10.30 hodin
Kulturní dům
POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK
Divadelní představení pro MŠ a ZŠ
20. října v 19 hodin
Kino Svět
PAN NIKDO
Kanada/ Belgie/ Francie/ Německo, 2009,
155 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč

náš
tip

ČR 2010, 100 minut.

Podle vlastního bestselleru
Román pro muže napsal
Michal Viewegh scénář ke
stejnojmenné
komedii.
Román pro muže vypráví
příběh tří sourozenců - Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna
(Michal Vladyka) a Anety
(Vanda Hybnerová), kteří
mají kvůli předčasné smrti
rodičů mnohem pevnější
pouto, než bývá obvyklé. A
to přesto, že se povahově
snad už nemůžou víc lišit.
Cyril je cynický bonviván s
těmi nejlepšími kontakty a jednoduchým vkusem, jenž mu velí vždycky sáhnout po
tom nejdražším. Aneta má výrazně vyvinutý smysl pro spravedlnost a citlivou duši,
která čím dál víc okorává vlivem neuspokojivých partnerských vztahů. A Bruno je
typický „obyčejný člověk“, jenž z nalinkovaných kolejí práce - rodina občas odbočuje
jen k neškodným erotickým fantaziím na internetu. Bruno také trpí nevyléčitelnou
nemocí, která se stane katalyzátorem nápadu uspořádat velkolepou sourozeneckou
jízdu do Tater, do nejlepšího hotelu, s báječnou lyžovačkou a nádhernou prostitutkou
jménem Tali (Táňa Pauhofová), která má Brunovi splnit všechna jeho poslední přání.
Jenže plán na nezapomenutelnou dovolenou výrazně naruší tragikomické střety
mezi sourozenci, vyplývající z jejich povahové a názorové rozdílnosti ...
9. října od 20 do 22 hodin
Zámek
NOČNÍ VĚŽ
Využijte možnosti vystoupit na zámeckou věž a prohlédnout si krásy Klášterce a
nejbližšího okolí z výšky a v noci.
Vstupné: 20,- Kč, slevy 10,- Kč

14. října v 16 hodin
Kino Svět
DEŠŤOVÁ VÍLA
ČR 2009, 96 minut.
Mládeži přístupné
Vstupné: 15,- Kč

vyučuje. Učitelé dbají na to, aby žáci pochopili podstatu věci a uměli své zkušenosti
využít v praxi. Máte tady opravdu příjemné
prostředí a určitě bych se sem chtěl jednou
vrátit,“ dodal s úsměvem. Na konci interview jsme si podali ruce a popřáli hodně
úspěchů do budoucna.
Tonda Truong, GSOŠ Klášterec nad Ohří

15. října od 19 hodin a 21 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

12. pátek a 13. sobota listopadu v 17.30 a 20.00 hodin

12. října v 16 hodin
Kino Svět
KUKY SE VRACÍ
ČR 2010, 95 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 15,- Kč

Christian Hummel

15. října od 18 hodin
Zámek
HOUSLOVÝ RECITÁL
Koncert pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří
Vstupné: 50,- Kč

14. října od 17 do 23 hodin
Kulturní dům
SPOLEČENSKÝ VEČER V RÁMCI
CELOSTÁTNÍ AKCE „TÝDEN S SPCCH“
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
Sonet.
od 14. října
Galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
2010 až do 31. března 2011 budou
v Galerii Thun k vidění „angličáky“ ze sbírky pana Novotného z Kadaně.

20. října od 19 hodin
Kulturní dům
NOVÁ TRAVESTI SHOW
SKUPINY KOČKY
Vstupné: 150,- Kč
21. října v 19 hodin
Kino Svět
DOSTAŇ HO TAM
USA 2010, 109 minut, české titulky.
Mládeži do do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
21. října od 18 hodin
Zámek
DÁMSKÝ KLUB
na téma „Psychologie a fyziognomie
člověka“. Podtémata: psychika a zdraví,
fyziognomie aneb jak se vyznat v sobě,
partnerovi, dětech a vztazích. Účinkují:
Tamara Cenková a Štěpán Farkaš, Boutique Lucie Kadaň a taneční host.
Vstupné: 80,- Kč
22. října v 19 hodin
Kino Svět
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
ČR 2010, 96 minut. Mládeži do do 12 let
nevhodné. Vstupné: 70,- Kč
22. října od 19 hodin
Kulturní dům
PRODLOUŽENÁ kurzu tance
K tanci hraje MIDI MUSIC. Vstupné: 90,- Kč
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Ve dnech 13. - 16. září se atleti zúčastnili
neoficiálního Mistrovství Evropy mládeže
v Olomouci s účastí atletů z Velké Británie,
Německa, Slovenska, Lotyška, Malty, Slovinska, Ruska....
Odjížděla jsem s tajným přáním jedné
medaile a dalšími postupy do finále. První přání se nevyplnilo, ale ta finále byla.
Tou nadějí na medaili byl Dan Vejražka v
běhu na 60 m. 43 sprinterů bylo rozděleno do 6 rozběhu. Dan nastoupil hned ve
druhém běhu, ve kterém potvrdil roli jednoho z favoritů, suverénně svůj rozběh
vyhrál a postoupil mezi osm nejlepších.
Jeho mladší bratr Matěj skončil v rozbězích stejně jako Martin Szabó. Finále bylo
ovlivněno silným protivětrem, s kterým
Dan s jeho postavou neuměl bojovat a
doběhl na krásném 6. místě. „Má“ vysněná medaile to sice nebyla, ale 6. místo
vám v konkurenci 43 borců také nikdo
zadarmo nedá. Ještě musím říci, že Dan
byl mezi finalisty nejmladší. Ostatní byli
ročník 1999.
Rovnou dvě finálové účasti si kluci zajistili
v hodu míčkem. O postup do finále bojovalo 32 závodníků. Ze 4., resp. 7. místa
postoupili Zahrádka a Szabó. Oba dva si
již v kvalifikaci vytvořili obrovské osobní
rekordy a ve finále si je opět vylepšili. Va-

šek Zahrádka si výkonem 47,22 m zlepšil
osobní rekord o téměř 7 m a skončil na
výborném 5. místě, které bylo zároveň
naším nejlepším umístěním. Druhý finalista M. Szabó si vytvořil osobní rekord
45,59 m a skončil na 7. místě. Další výkony: Ondra Chloupek 34,10 m (osobní
rekord 29 m), Marcel Červenka 28,28 m.
Oba skončili v kvalifikaci.
V další nadějné disciplíně na finále se

nedařilo. Ve skoku dalekém Vašek předvedl tři neplatné pokusy a Danův výkon 383
cm stačil na pěkné 12. místo. Za zmínku
stojí ještě výkon M. Szabó, který skočil 348
cm. Také Červenka, M. Vejražka, Hrubiško
a Chloupek skončili v kvalifikaci.
Poslední finálovou disciplínou byl běh
na 600 m. 35 startujících bylo rozděleno
do tří běhů. V prvním rozběhu běžel O.
Chloupek, který si osobním rekordem
1:59,17 doběhl pro celkově 10. místo. Ve
druhém rozběhu běželi Dan Vejražka a
V. Zahrádka. Téměř sólo závod předvedl
Dan, který odtáhl 550 m a pak ho předběhli dva soupeři. Před jeho bojovným
výkonem a časem 1:55,84 ale smekám,
zlepšil si osobák o 9 vteřin. Hned za ním
doběhl, též v osobním rekordu a těsně nad
dvouminutovou hranicí, v čase 2:00,23
Vašek. Kluci si zajistili celkové 9. resp. 13.
místo. I v posledním rozběhu jsme měli
dva zástupce. V třetím rozběhu s časem
2:04,61 vybojoval v celkovém pořadí 20.
místo M. Szabó a 27. místo M. Červenka.
I když jsme tentokrát odjeli bez medaile,
myslím si, že být 5x mezi nejlepšími deseti, je úspěch. Klukům ještě jednou děkuji
za předvedené výkony v kvalitně a hojně
obsazených disciplínách. Ne vždy je úspěchem jen medaile.
-V. Blašková-

Krušnohorský pohár skončil v Hradišti

V sobotu 2. října se v Hradišti nad Kláštercem konal poslední závod Krušnohorského poháru v této sezoně. Na trati
z Hradiště do Nové Vísky dlouhé přes tři
kilometry soutěžilo přes třicet jezdců.
„Letos jsme odjeli v rámci poháru deset
závodů a dnes jsme se sešli naposledy,“
řekl nám ředitel závodů Ludvík Andr-

le. „Dnes jedeme trať, kterou jsme tady
ještě nejeli. A je to nádherná trať. Navíc
lidé v této obci jsou vynikající a vycházejí
nám vstříc. Je to prostě nádherný.“
Náš region reprezentovala závodní stáj
APA Servis z Kadaně. V jeho barvách
nastoupili do závodu dva jezdci.
„Je to dobrá trať, nová a technická. Jede

se dobře,“ zhodnotil svůj pocit z posledního závodu sezony František Zatloukal, jeden z kadaňských závodníků.
„Myslím, že bych mohl skončit kolem
čtvrtého místa. Ale nevím, dnes je nás
v téhle kubatuře hodně.“
A předpověď vyšla kadaňskému závodníkovi dokonale. V posledním závodě
sezony skončil František Zatloukal se
svou Škodou pick-up na čtvrtém místě,
když zvládl trať v čase pět minut a třicet
šest vteřin. Dalším želízkem v ohni byl
mladý závodník Michal Šolta. V rámci
Krušnohorského poháru absolvoval už
čtyři závody. V Hradišti jel však poprvé
se svým vlastním vozem.
„Je to Citroen AX,“ usmíval se Michal Šolta spokojeně. „Není zatím moc postavený na ty vrchy, je tam ještě všechno
originál, ale já jsem spokojený. V dnešním závodě jsem zatím třetí, ale bojuju o
druhé místo. Zbývá mi sedmdesát setin,
tak uvidíme.“
Nakonec se musel kadaňský závodník
spokojit se třetím místem, když trať
v Hradišti absolvoval v čase pět minut
a padesát vteřin. Závodníci se na tratě
nad Kláštercem vrátí zase příští jaro,
kdy začne další ročník Krušnohorského
poháru.

Hokejové áčko zatím neprohrálo jediný zápas
HC Klášterec – Kobra Praha
4 : 2 (1:1, 3:0, 0:1)
HC Klášterec – HC Baník Sokolov
3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1)
Klášterečtí hokejisté nenašli přemožitele
ani ve 3. kole proti pražské Kobře, ani ve 4.
kole v utkání proti Baníku Sokolov.
HC Baník Most – HC Klášterec
2 : 5 (0:1, 0:1, 2:3)
HC Klášterec – SHC Klatovy
4 : 2 (1:0, 1:1, 2:1)
Přerušit vítězné tažení kláštereckých
hokejistů se nepodařilo ani mosteckému
Baníku, a tak se o to chtěli pokusit klatovští „řezníci“. Jenže se nakonec ukázalo,
že je to úkol nad jejich síly. Už v 5. minutě
vystrašil klatovského gólmana Ježe hrající
asistent trenéra Radek Šíp. Klatovskou síť
rozvlnil poprvé až o minutu později Jiří
Bečvář, a tak se do šaten odcházelo za
jednobrankového vedení domácích.
Ve druhé třetině hosté zabrali a před

Damaškovou brankou bylo horko. Tlak
proměnil v konkrétní gólový úspěch Petr
Špaček. Ve 33. minutě se ocitl úplně sám
před klatovskou brankou Libor Řepík. Ve
vyložené šanci branku minul, ale jen kvůli
faulu hostů. Rozhodčí sice hříšníka vyloučil, ale trestné střílení k nevoli fanoušků
nenařídil. Podobná situace se odehrála o
pár vteřin později na druhé straně. Domácí obraně ujel Jan Švík a za záchrannou
brzdu zatáhl Martin Kocek. Oba skončili
v Damaškově brance a Kocek navíc na
trestné lavici. Do třetice se domácí domáhali trestného střílení, když hosté faulovali v nájezdu Novotného a ten skončil
v náruči brankáře Ježe. Ani tentokrát se
rozhodčí nedal přesvědčit. Za stavu 1:1 se
tak nastupovalo i do poslední části hry.
A v ní se měnilo skóre už po půl minutě.
Na 2:1 pro domácí zvýšil Jan Stehlík. Ve
49. minutě vystartovali na Ježovu bránu
Polanský s Bečvářem a zdálo se, že vstřelili gól. Hlavní rozhodčí však po poradě
s čárovými rozpažil. A tak se radovali
hosté. V 54. minutě překonal Damaška

střelou zblízka Steiner a bylo srovnáno.
Jenže hned z rozehrávky se dostal do
nájezdu Panocha a z ostrého úhlu pokořil
klatovského gólmana potřetí. Počtvrté se
za Ježova záda trefil Tomáš Polanský v 57.
minutě, když zachytil špatnou klatovskou
rozehrávku.
„První třetina byla z naší strany vynikající,“
pochvaloval si šestou výhru v řadě trenér
Michal Jäger. „Měli jsme lepší pohyb, větší
nasazení, měli jsme víc šancí, bohužel jsme
proměnili jen jednu z velkých šancí. Druhá
třetina byla asi nejhorší, co jsem letos viděl.
Na začátku jsme se nedostali skoro ze třetiny, úplně jsme upustili od nasazení, bruslení, nedohrávali jsme souboje. Soupeř nás
zatlačil a zaslouženě vyrovnal. V poslední
třetině jsme zredukovali sestavu na tři pětky, hráči se dostali do tempa. A pomohlo
nám, že jsme hned na začátku třetiny proměnili přesilovku. Pak jsme udělali chybu a
soupeř využil přesilovku a vyrovnal. Naštěstí jsme za pět vteřin dali gól. Pak nám hosté
namazali na čtvrtý gól a zápas jsme už v
klidu dohráli.“

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

Ne vždy je úspěchem jen medaile

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

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218
Prevence, diagnostika onemocnění, operace, zooprodejna, stříhání psů
VETERINÁRNÍ KLINIKA U KOUPALIŠTĚ 623, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

!!! NEKONČÍME, NAOPAK ZLEPŠUJEME NAŠE SLUŽBY
A ROZŠIŘUJEME ORDINAČNÍ HODINY !!!
Po-Pá
8-18 hod.
So
10-12 hod.
Ne
16-18 hod.
Mimo uvedené
hodiny pohotovost.

Ve staronovém složení:
MVDr. Štěpánka Kotoučová tel: 777 684 644
MVDr. Petra Honomichlová tel: 728 024 602

pevná linka: 474 375 940,přímý pohotovostní mobil 602684644
email: vetmeda@email.cz
www.vetmeda.estrankv.cz

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

Fotbalisté vyhráli v Oldřichově
FK Klášterec nad Ohří – SK Strupčice
2 : 4 (1 : 2)
Neveselý podzim zažívá klášterecké fotbalové áčko. V šestém kole 1. A třídy krajského přeboru přivítalo na domácím hřišti hráče Strupčic a velká sláva to nebyla.
Snaha a nasazení domácím hráčům určitě
nechyběly, ale pořádné zakončení ano.
S tím naopak neměli problém hosté. Už
v 16. minutě vedli 1:0, když prošli nedůslednou domácí obranou a Tomáš Lomoz
překonal bezmocného Pařila. Klášterecké
nevýrazné pokusy na druhé straně končily v rukách gólmana Jiráska. Ve 26. minutě se nechal ve vápně faulovat strupčický
Vrba a následnou penaltu Hromas s přehledem proměnil. Bohužel pro domácí
se neujal žádný střelecký pokus a míče
stále končily v Jiráskových rukách. A tak
se iniciativy chopil domácí Martin Poustka a nechal se faulovat před strupčickou
brankou. Sám pak penaltu proměnil a
před druhým poločasem vlil Klášterci
naději do žil.
Jenže i druhý poločas byl ze strany Klášterce festivalem promarněných šancí.
Naopak Strupčice si v 62. minutě udělaly
z domácí obrany dobrý den a střídající
Rasocha zvýšil už na 3:1 pro hosty. A když
nepřekonali Jiráska ani Štádlík, ani Zečevič,

Klášterecké noviny
uu
MKČR
pod
číslem
E 14592.
Vydává:
Město
Klášterec
n.O., nám.
Beneše
85, 43151
nad Ohří.nad
Adresa
redakce:
noviny, ChomutovKlášterecké
novinyregistrovány
registrovány
MKČR
pod
číslem
E 14592.
Vydává:
Město
Klášterec
n.O.,E.nám.
E. Beneše
85,Klášterec
43151 Klášterec
Ohří.
AdresaKlášterecké
redakce: Klášterecké
noviny,
ská 206, 431 51206,
Klášterec
n.Ohří.
Tel.: +420
724Tel.:
802 +420
804, +420
E-mail:
klnoviny@klnoviny.cz
http://www.klnoviny.cz
Chomutovská
431 51
Klášterec
n.Ohří.
724 736
802613
804,206.
+420
474 371
148. E-mail: redakce@klnoviny.cz
http://www.klnoviny.cz
Odpovědnýredaktor:
redaktor:Roman
Mgr. Lenka
Křenová
(lara).
Redaktor,
fotoreportér:
Roman
Novotný
(rony).
Sportovní
redaktor:
Miroslav
Nyklíček
(miny). Nevyžádané
materiály
a fotografi
e se
Odpovědný
Novotný
(rony).
Redaktor:
Mgr.
Lenka Křenová
(lara).
Sportovní
redaktor:
Miroslav
Nyklíček
(miny).
Fotoreportér:
Vítězslav Růta.
Nevyžádané
materinevracejí.
Za původnost
a obsahovou
správnost
jednotlivých
příspěvků
ručí jejich příspěvků
autoři. Zveřejněné
nepodepsané
články nepodepsané
jsou redakční. Podepsané
i zkratkou,
nemusí
být shodné
ály
a fotograﬁ
e se nevracejí.
Za původnost
a obsahovou
správnost
jednotlivých
ručí jejich
autoři. Zveřejněné
články jsoučlánky,
redakční.
Podepsané
články,
i zkrats názory
redakce.
Vydavatel
neručí redakce.
za obsah Vydavatel
inzerce. Klášterecké
novinyinzerce.
jsou neprodejné
a vychází
v nákladu
7 000 výtisků.
Tisk - vAKORD
s.r.o.
Chomutov.
kou,
nemusí
být shodné
s názory
neručí za obsah
Klášterecké
noviny
jsou neprodejné
a vychází
nákladu
7 000
výtisků. Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov

bylo s Kláštercem zle. Podruhé v utkání se
trefil Lomoz a bylo to 4:1. Domácí sice
ještě v závěru utkání snížili střelou Josefa Papouška na 2:4, ale na lepší výsledek
bylo přes veškerou snahu pozdě.
„Na zápas jsme se připravili důkladně,“
posteskl si po utkání trenér Jiří Janda.
„Věděli jsme, že už musíme bodovat. Sami
jste viděli, hra se líbí, ale nehraje se na krásu, ale na góly a ty jsme nedávali. Naopak
po našich individuálních chybách je dostáváme. Přitom takhle kvalitní mančaft už tu
dlouho nebyl, ale opakuju, nehraje se na
krásu, ale na branky.“
TJ Oldřichov – FK Klášterec nad Ohří
2:4
Trenérem avizovaná kvalita se projevila
hned v následujícím utkání na oldřichovském hřišti. Klášterečtí vyhráli 4:2 a že
nešlo o náhodu, mohou naši fotbalisté
dokázat v neděli 10. října, kdy na domácím hřišti přivítají Spořice.
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