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O 3D obraz miminek je
v kadaňské porodnici veliký zájem
Lékaři v kadaňské nemocnici, kterou využívají také lidé z Klášterce,
už naplno rozjíždí provoz nového
3D ultrazvuku. V uplynulých týdnech probíhal testovací provoz,
nyní už tento supermoderní přístroj slouží k vyšetřování budoucích maminek. Používá ho především gynekologicko-porodnické
oddělení a snáz se díky němu zjistí
třeba stáří dítěte, včas se odhalí vrozené vady a v neposlední řadě umí
i plasticky vykreslit obličej děťátka.
„Přístroj dokáže přesně diagnostikovat gynekologické i porodnické
stavy. Můžeme díky němu sledovat
například záněty, cysty, nádory,
velikost plodu, průtoky krve pupečníkem i stav placenty. Zobrazení 3D
je nadstavba k základním vyšetřením, pro která je přístroj určen,“
vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš

Padrta. Přestože si budoucí rodiče
musí 3D vyšetření sami zaplatit, je
o něj veliký zájem. Lékaři dokáží
obraz děťátka natočit i vyfotit.
Ultrazvuk díky 3D sondě vykresluje plod plasticky, takže maminky
mohou krásně vidět obličej svého
potomka.
„Miminko se tvářilo spokojeně. Je
vidět, že se mu u mě v břiše líbí,“
usmívá se nastávající maminka
Michaela Janouchová. Ženy, které
už v děloze chtějí vidět tvář dítěte,
čeká podle lékařky Petry Vrškové
přibližně půlhodinové vyšetření:
„Probíhá to tak, že si postupně nasnímáme obrázek obličeje a ten se poté
na 3D převede. Mamince můžeme
vytisknout fotku, nebo záběry nahrát
na CD.“ 3D vyšetření si musí rodiče
rezervovat alespoň týden dopředu.
Nejvhodnější období je 24. až 28.
týden těhotenství. Ne vždy ale

Již za několik málo dní zavítá do Klášterce delegace z holandského Baarnu. Vzájemné kontakty mezi oběma městy
se datují již od počátku 90. let, první oficiální smlouva o spolupráci byla podepsána v červnu 1996. Smlouvy byly
zpočátku obnovovány po dvou, později po čtyřech letech. Dohoda o spolupráci mezi městy Baarn a Klášterec nad
Ohří, kterou 21. září 2007 podepsali v Baarnu tamní starosta J. Groot a klášterecký starosta J. Houška, letos vypršela.
Nastal tedy čas k oficiálnímu stvrzení další spolupráce. A právě slavnostní obnovení partnerské smlouvy je hlavním
důvodem podzimní návštěvy zástupců baarnského Výboru pro zahraniční spolupráci a představitelů tamní radnice
v našem městě. Kromě slavnostního aktu podpisu nové smlouvy, který by se měl odehrát ve středu 23. listopadu na
kláštereckém zámku, je pro vzácnou návštěvu připraven také bohatý doprovodný program.
pokr. na str. 2

POZOR !
Změna ve vydávání OP
Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů.
Chystaná změna se velmi citelně
dotkne prakticky všech občanů Klášterce. Ti si napříště nebudou moci o
nový občanský průkaz zažádat na
klášterecké radnici, ale se žádostí o
jeho vydání se budou muset obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Po přesunu vydávání cestovních pasů v roce 2006 do
Kadaně se tak Kláštereckým vzdaluje
i vydávání občanských průkazů.
Městský úřad v Klášterci nad Ohří
bude přijímat žádosti o vydání stávajících typů občanských průkazů
pouze do 30. listopadu 2011. Od 1.
ledna 2012 se budou žádosti o vydání občanských průkazů pro občany
s trvalým pobytem v Klášterci nad
Ohří podávat a zpracovávat pouze
na Městském úřadě v Kadani, ul. J.
Švermy 21 (za Mikulovickou bránou),
a to v úředních hodinách: pondělí a
středa 7:30 až 11:30 a 12:00 až 17:00.
Bližší informace se dozvíte na tel. číslech 474 319 618 a 474 319 619.
více na str. 3

Adventní štrúdlování v knihovně
Městská knihovna zve všechny labužníky a milovníky jablečného závinu, u
nás spíše známého pod pseudonymem štrúdl, na další ročník „Adventního štrúdlování“.
Dvanáctka soutěžících je již připravena předložit Vám k posouzení své
výrobky a záleží nyní již jen na Vás,
kdo si letos odnese cenu za nejlepší
štrúdl v Klášterci nad Ohří. Každý, kdo
se chce zúčastnit a zároveň ochutnat
výborné štrúdly, si na místě zakoupí
za 25 koun body k rozdělení. A potom
se již může pustit do ochutnávání.
Vánoční atmosféru zajistí hudební
těleso PETINI ze Základní umělecké

školy v Klášterci nad Ohří a slavnostně vyzdobená městská knihovna.
A abychom nezapomněli, kdy že se
tato skvělá akce koná: 24.11. 2011 od
16 hodin v městské knihovně. Všichni
jste srdečně zváni.
Mgr. M. Biša

Rozsvícení vánočního stromu
Město Klášterec nad Ohří si Vás dovoluje dne 27. 11. 2011 od 13.00 hodin
pozvat na tradiční akci „Rozsvícení vánočního stromu“, která proběhne na
náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří
PROGRAM:
13.00 až 18.00: Vánoční trh s ukázkami řemesel, zvyků a prodej vánočních dárků a dobrot
15.00 až 15.30: Vystoupení souboru Pettini
16.00 až 16.30: Vystoupení souboru Pettini a pěveckého souboru ZUŠ
Klášterec n. O.
16.35 až 17.00: Patrik Havelka a vánoční melodie
17.05 až 17.45: Tomáš Barták zpívá s dětmi
17.50 až 17.55: R. D. Artur Ściana – slovo o adventu
17.55 až 18.00: Jan Houška, starosta města
18.00: Společné zapálení svíce na adventním věnci
18.00 až 18.10: Slavnostní ohňostroj
18.10: Adventní překvapení
18.15: Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby města
Partnerem akce je:

miminko zrovna v momentě, kdy
je to potřeba, spolupracuje. „Někdy
trvá i půl hodiny, než najdeme
miminko ve správné poloze. Když
už se zadaří a začneme snímat jeho
obličej, občas se stane, že se pohne a
můžeme začít zase hezky od začátku,“ vysvětluje primář Padrta. Ultrazvuk je té nejvyšší generace, která
se v současné době dodává. Slouží
například i pacientům z chirurgie, interny, kardiologie, dětského
oddělení a ortopedie. Nemocnice
přístroj za více než 2 miliony koupila i díky půlmilionové finanční
podpoře Nadace ČEZ. O daru rozhodla veřejnost. Tisíce lidí hlasovaly a vyjadřovaly volbu, kam své
příspěvky dát. V severočeském
regionu se sešlo nejvíce hlasů pro
kadaňskou nemocnici právě na
nákup ultrazvuku.
Renata Malíková

www.klnoviny.cz
www.klnoviny.cz

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server
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Klášterec a nizozemský Baarn - partneři na poli kultury, školství i sportu
Baarnská delegace v čele se starostou M. A. Röellem a Saschou Jansen
z Výboru pro zahraniční spolupráci
během své třídenní návštěvy Klášterce zavítá do lázeňského areálu, na
průmyslovou zónu Verne a prohlédne si i některou ze zdejších škol. Při
vzájemných setkáních s představiteli
města a členy kláštereckého Klubu
pro spolupráci se zahraničím se bude
pochopitelně diskutovat hlavně o
dosavadních podobách spolupráce a
o plánech do budoucna. Před dvěma
lety se podařilo navázat spolupráci
mezi Základní uměleckou školou a
baarnským orchestrem „Crescendo“,
který v Klášterci vystoupil u příležitosti
slavnostního zahájení lázeňské sezony 2010. Stalo se tak na pozvání kláš-

tereckého Klubu pro spolupráci se
zahraničím a základní umělecké školy.
Hlavní organizátorky loňské návštěvy z Baarnu - Kateřina Mazánková
za klášterecký Klub a Sascha Jansen
za baarnský Výbor - zmínily ve svém

tehdejším rozhovoru pro Klášterecké
noviny i několik dalších„partnerských“
akcí. „V tuto chvíli probíhá spolupráce
našeho a baarnského gymnázia a projekt cvičení pro seniory. Chceme nadále
rozvíjet kontakty mezi hudebníky, rádi

bychom obnovili výměnné stáže studentů, zavedli výměnné pobyty na úrovni radnice...“
Budoucnost ukáže, jak životaschopné
budou jednotlivé projekty. Jedním
z těch úspěšných je bezesporu již
zmíněné partnerství mezi našimi a
baarnskými studenty. S holandskou
Griftland College v Soestu nedaleko
Baarnu spolupracuje zdejší gymnázium již čtvrtým rokem. Studenti obou
škol spolupracují na projektu CULTURE
IN A SLIDE v rámci česko-holandského
interkulturního programu. Jejich zatím
poslední setkání na půdě klášterecké
střední školy se uskutečnilo letos v říjnu a stalo se tak jakousi „generálkou“
na listopadové setkání představitelů
obou měst.
-lara-

Rekonstrukce ve městě Situace v Mírové 480 měsíc poté a z jiného pohledu
O chystané rekonstrukci ulice J. Á.
Komenského jsme v Kláštereckých
novinách psali před několika měsíci v
souvislosti s vydáním územního rozhodnutí. Nebude ale jistě na škodu
se k danému tématu vrátit a chystané
úpravy si tentokrát představit trochu
podrobněji.

Hlavní důvod plánované rekonstrukce
je asi každému jasný hned na první
pohled: množství aut stoupá, řidiči
parkují, kde se dá, a bezpečný průjezd zaplněnou ulicí je stále obtížnější.
Nedávno uskutečněná rekonstrukce
parkovišť mezi jednotlivými domy
pomohla jen zčásti. Parkovacích míst
se stále nedostává a podélně parkující vozidla tu nechávají jenom jeden
volný jízdní pruh, což je u obousměrné ulice docela problém. Řešením by
podle zpracovaného projektu mělo
být vybudování nových parkovacích
pásů doprovázené posunutím chodníku pro pěší směrem k panelovému
domu. Aby nedošlo k úplnému odstranění zeleně, která se dnes nachází
mezi chodníkem a domem, nebude
parkovací pás podél celé komunikace,
ale budou jej oddělovat ostrůvky s nízkou i vysokou zelení.
Vedle kolmých a šikmých stání podél
silnice před panelovým domem 451
- 460 vznikne několik nových parkovacích míst také v úseku mezi panelovým domem a Základní uměleckou
školou. Zrekonstruováno bude i parkoviště přímo naproti ZUŠ. Vybudováním
nových parkovacích míst a úpravou
těch stávajících stoupne jejich počet
z dosavadních 90 - 95 na 119 (z toho
6 stání pro ZTP). V rámci celé akce
budou opraveny přilehlé chodníky, v
ulici budou vybudována nová místa
pro přecházení a nová kontejnerová
stání a dojde také k výměně veřejného
osvětlení. S čím naopak projekt zatím
nepočítá, to je rekonstrukce samotné silnice, která je v relativně dobrém
technickém stavu. Za stromy a keře,
které bude v rámci stavebních úprav
nutné pokácet, se plánuje náhradní
výsadba. Bližší informace o chystané
rekonstrukci ulice J. Á. Komenského
včetně nákresu najdete na webových
stránkách města www.klasterec.cz v
sekci Informace občanům.
-lara-

V posledních dvou vydáních Kláštereckých novin bylo věnováno hodně
prostoru situaci v bytovém domě
Mírová 481, zvláště pak redakční
příspěvky „O Mírové se stále jedná“
(20.10.2011) a „Nájemníci z Mírová
481 se bouří“ (6.10.2011) hodnotíme
jako velmi objektivní.
K čemu došlo, vědí nejlépe nájemníci bytů. Jejich rozhodnutí bránit se
společným postupem a za pomoci
právního zástupce bylo a stále je jediným řešením z bezvýchodné situace,
do které nájemníky vedení města
dostalo poté, co byli dáni napospas
„neviditelné ruce trhu.“ Ti, kteří do
prodeje „Mírovky“ vidí, tvrdí, že vše
bylo někým „upečeno“ předem již
v prosinci 2009, kdy bylo rozhodnuto
vyjmout oba bytové domy ze zásad
privatizace bytového fondu a prodat
je jednomu žadateli. To, co se dělo a
děje v těchto domech, nechutný scénář jen potvrzuje.
Zářijové zastupitelstvo přijalo usnesení č. 210/08/2011, jímž uložilo
starostovi města jednat s majitelem
bytových domů o vypuštění článku
10.3 ze smlouvy předkládané nájemníkům, kteří do 21.9.2011 nepodepsali tuto smlouvu, t.j. povinnost
hradit daň z převodu nemovitosti
kupujícím. Pokud nedojde k dohodě, bude to považováno za porušení
článku 5.6 Smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a o postoupení pohledávek ze dne 28. 06. 2010
uzavřené mezi Městem Klášterec nad
Ohří a kupujícím V. K. Tolik usnesení.
Jaká je situace více než měsíc poté?
Usnesení zastupitelstva se nenaplňuje, neboť sporný článek 10.3, jímž
se navyšuje cena bytu, ve smlouvách
nájemníků zůstává a fakticky je nadále porušována Smlouva mezi Městem
a panem V. K.
Město Klášterec by zde okamžitě
mělo uplatnit ustanovení Smlouvy
v čl. 5. 6, kdy za každé jednotlivé porušení smlouvy je stanovena pokuta
100 000,- Kč, a tuto pokutu vyžadovat.
Článek 10.3 má ve svých smlouvách
prokazatelně k dnešnímu dni (24. 10.
2011) nejméně 32 nájemníků!
Zářijové jednání mělo přijatým usnesením našlápnuto k úspěchu, jímž
by bylo uvedení kupních smluv pro
nájemníky do souladu se Smlouvou
ze dne 28. 06. 2010. Proč se tomu tak
neděje a nájemníkům se stále podsouvají nesmysly v podobě tvrzení, že
daň MUSÍ PLATIT kupující? Najednou
se také vynoří, jako když z nebe spadne, neexistující usnesení rady města o
tom, že na placení daně z převodu se
budou podílet nájemník s městem a
pan V. K ., každý 50 %.
Obdivujeme vás, všechny stávající
nájemníky Mírové 481, obdivujeme

vaši trpělivost a odvahu dovést svůj
boj s vedením města do konce a současně si vážíme vašeho odmítavého
postoje k návrhu, aby město 50 %
daně uhradilo formou daru každému
z vás. Chováte se jako řádní hospodáři! My zastupitelé budeme vyžadovat
naplnění přijatého usnesení, které
hovoří jasně a jinak.
Situace, která již více než rok trvá
v bytových domech 480 a 481, je
nechutná, nedůstojná, nehodna
vstřícného a slušného přístupu radnice k občanům. Vedení města strká
hlavu do písku, maže nájemníkům
med kolem úst a plní dále vůli někoho jiného. Řešení je jasné. Všechny
tři strany si musí sednout ke stolu,
„vyložit karty“ a jednat na rovinu,
podle smlouvy a práva!

Zastupitelé: I. Dimun, J. Dimunová, V.
Homolka, J. Kohout, J. Krejsa, Š. Kostelník, K. Mazánková, J. Suchý.
K dopisu zastupitelů se svými podpisy
připojují dále: Bartoňová Eva, Walterová Jitka, Jungmannová Mária, Brandtner Jiří a Jana, Červený Josef a Ivanka,
Weisser Petr, Bartyzal Miloslav, Pollak
Zdeněk a Jaroslava, Holá Michaela,
Řezníčková Pavlína, Veselý Zdeněk a
Dita, Bílková Vlasta, Šnírer Jan a Eva,
Gaboda Luděk, Marešová Eva, Pánek
Miloslav, Jiráčková Michaela, Svatek
Ladislav, Makuňa Mikuláš a Marie,
Vančurová Jarmila, Kovačík Lukáš,
Bešornerová Olga, Švermová Jarmila, Špindler Jiří a Dagmar, Krausová
Jaroslava, Volavková Eva, Hutyra Jiří
a Jaroslava, Bašusová Petra, Sofronk
Bohuslav a Jaroslava, Olah Jan.

Vyjádření místostarosty města

Mnoho let připravovaná privatizace bytového fondu v našem Městě byla před
několika lety spuštěna. Vycházelo se ze zkušeností měst, kde již privatizace bytů
proběhla nebo probíhala. Z celkového počtu cca 2 200 bytů bylo nutno vyčlenit několik objektů, jako byly například byty v č. p. 2 proti radnici, byty v budově,
kde sídlí Městská policie a zejména pak bytové domy Mírová 480, 481. Pro tyto
objekty nebylo možné schválené zásady privatizace bytů použít.
Zastupitelstvo města proto rozhodlo řešit prodej „věžáků“ Mírová 480, 481 přímým prodejem nikoli po jednotlivých bytech, ale objektů jako celku. Mezi hlavní důvody, kromě přímé platby za domy, patřila i faktická nemožnost realizace
prodeje silami Města. Smlouva o prodeji mezi Městem a p. Kordulíkem (novým
majitelem) garantuje zejména cenu a časový harmonogram prodeje bytů
oprávněným nájemníkům, tedy těm, kteří nedlužili na nájemném v době prodeje. Na rozdíl od autorů článku nemohu a nechci se pouštět do amatérských
výkladů jednotlivých paragrafů smlouvy a účelově a populisticky je vykládat.
Fakta, která vyplývají z tohoto prodeje, jsou ale zřejmá. Harmonogram prodeje
bytů tj. zejména vytvoření příslušných dokumentů, jako je prohlášení vlastníka,
znalecké posudky, návrhy kupních smluv a další, jsou vzhledem ke smlouvě
s Městem ze strany p. Kordulíka plněny. Z celkového počtu cca 156 bytových
jednotek požádalo o koupi 66 oprávněných nájemníků. Zbylé byty byly buď
prázdné, nebo jejich nájemníci toto právo nevyužili.
V čem můžeme spatřovat současné problémy oněch 66 zájemců? Největší problém při řešení jednotlivých fází prodeje nastal zejména při komunikaci zástupců p. Kordulíka s nájemníky. Určitě byl na místě vstřícnější a citlivější přístup.
Bohužel tento fakt není porušením smlouvy. Opakovaná jednání s p. Kordulíkem přinesla zlepšení pouze malé, a navíc poměrně opožděně.
Faktický problém nastal při úhradě daně z převodu nemovitosti při prodeji
jednotlivých bytů. Původní úmysl prodávajícího převést platbu celé daně na
nájemníky po dohodě s nimi, byl po několika jednáních zmírněn na úhradu
poloviční částky. Po řadě jednání s novým vlastníkem Rada města deklarovala nájemníkům možnost příspěvku do výše zbylých 50 % výše citované daně.
Nájemníci se poté rozdělili do dvou skupin. Část z nich podepsala kupní smlouvy a jsou již právoplatnými majiteli bytů. Otázku daně z převodu nemovitosti
ve výši od 2 – 8 tisíc Kč na byt řeší tím, že očekávají vrácení 50 % částky od p.
Kordulíka a o zbylou část žádají nenárokově Město. Druhá část požaduje úpravu kupní smlouvy tak, aby p. Kordulík hradil 100 % citované daně, a to přesto,
že tím nájemník zaplatí v konci stejně, možná i o něco více za právní služby, čas
apod., je to řešení výhodné pro Město. A proč tedy Město jasně neprosazuje
tento způsob řešení? Ekonomicky by město ušetřilo na příspěvku nájemníkům,
platilo by ale právní rozbory, možná i soudní spory a v neposlední řadě čas
úředníků. Z pohledu času se proces převzetí práv nájemníků jako budoucích
majitelů oddaluje a do té doby zejména v č. p. 481 zůstává tím, kdo rozhoduje
z pozice většinového spoluvlastníka, p. Kordulík.
Vzhledem k tomu, že při privatizaci těchto domů nebylo možné uplatnit některé možnosti, které měli kupující v rámci privatizace v panelových domech,
např. právo koupě bytu na patře nebo ve vchodu za sníženou cenu, mi připadá
možnost vyjít tímto způsobem vstříc kupujícím byty v Mírové oprávněná.
Co říci závěrem. Komunální politika opět ukazuje, že populismus bez odpovědnosti a navrhování smysluplných řešení je zajímavou cestou pro pomluvy,
mlžení a sbírání politických bodů. Je to bohužel fenomén dnešní doby, takže
čemu se divit.
Ing. Stanislav Stehlík, místostarosta

Policie informuje ...

Upozornění pro občany
Součástí vybavení Městské policie se
nově stal platební terminál. Uložené
pokuty je tak možné na služebně
městské policie uhradit také prostřednictvím platební karty.

Asi chtěl na horách vonět...
XNeznámý zloděj vnikl v Klášterci

nad Ohří do sklepních prostor domu
v Olšové ulici. Majitel sklepa při výpovědi uvedl, že přišel o lyžařské hůlky,
dvoje běžky s vázáním, vonné špičky
a vůně na toaletu. Hodnotu odcizených věcí stanovil na téměř 15 tisíc
korun. Po pachateli krádeže pátrají policisté z místního obvodního
oddělení.

Musel se na tu cestu posilnit ...
XPetlérskou ulicí v Klášterci nad Ohří

projíždělo vozidlo VAZ 2108. 19letý
řidič z Nové Paky nebyl při kontrole
schopen předložit policistům doklady k vozidlu. Navíc bylo z jeho jednání
patrno, že požíval alkoholické nápoje.
Doklady sice posléze zašel v příručním zavazadle, ale provedená dechová zkouška byla pozitivní. Přístroj
naměřil 1,94 a následně 1,82 promile
alkoholu v dechu. Jízdu musel mladík
předčasně ukončit, čeká na něj obvinění z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky.

Říjnová nehodovost v číslech ...
XZ policejních statistik je patrné, že

během uplynulého měsíce vyšetřovali policisté celkem 78 nahlášených
dopravních nehod. Je to o 6 nehod
méně, než za stejné období loňského
roku. Nikdo nezemřel (2010 -0), jedna
osoba utrpěla těžká zranění (2010 -5)
a lehce zraněných bylo 11 (2010 -17).
Škody na vozidlech dosáhly částky
2 279 tisíc korun (2010 – 3 6890200
korun). Oproti loňskému říjnu se
zvýšil počet řidičů, kteří před nehodou pili alkoholické nápoje – letos
9, v roce loňském 4. Do státního rozpočtu putovalo celkem 24200 korun,
což je částka vybraná na uložených
pokutách. Z rozboru příčin nehod
jasně vyplývá, že nejvíce kolizí zapříčinil způsob jízdy – 31, následuje
rychlost – 18, nedání přednosti v jízdě – 13. Devět nehod nezavinil řidič,
6 špatné předjíždění a jedna nehoda
byla důsledkem technické závady
na vozidle. 68 nehod zavinili samotní řidiči motorových vozidel, 9 lesní
zvěř a jednu nehodu má na svědomí
řidič nemotorového vozidla. Chodci
se v říjnu chovali vzorně, nezavinili
nehodu žádnou.

Policejní pátrání
Chomutovští policisté pátrají po
ženě, která cestovala 1. října 2011 v
18.30 hodin ve vlaku na trase MostPrunéřov-Klášterec nad Ohří a byla
svědkem sexuálního obtěžování cestujících ve vlaku neznámým mužem,
který se zde obnažoval. Její svědectví
je pro vyšetření přestupku proti veřejnému pořádku důležité. Žena může
kontaktovat nejbližší oddělení policie
nebo volat na bezplatnou linku 158
popřípadě zavolat rovnou na telefon
974 447 685.
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nové občanské průkazy
V následujícím přehledu jsme se snažili uvést všechny důležité změny
související s vydáváním nových typů občanských průkazů.
•
Při prvním vydání průkazu nebo běžné výměně dostanou lidé
nově na výběr. Buď si vyberou standardní verzi nového průkazu
se strojově čitelnými údaji - ta bude nadále zdarma, nebo zvolí
variantu s kontaktním elektronickým čipem, za niž si ale připlatí
500 korun. Do čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze
zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní předpis – v prvé fázi zřejmě bude možné na čip nahrát elektronický podpis.
•
Výměna stávajících občanských průkazů za nový typ legitimace
není povinná, doklady vydané do 31. 12. 2011 zůstávají v platnosti
po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů (jméno, trvalé bydliště atd.).
•
Občanské průkazy bude možné vydat také dětem mladším 15 let
(na žádost rodiče), a to za poplatek 50 korun. Jejich platnost bude
omezena na pět let. Občanské průkazy pro děti mohou při cestách
po Evropské unii nahradit cestovní pas. Připomeňme, že od 26.
června 2012 začne platit pravidlo, že děti musí mít vlastní doklad
- průkaz nebo pas - i při cestách s rodiči po Evropské unii.
•
Občanský průkaz bude možné vydat také občanům České republiky, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
•
Do občanských průkazů už nebudou zapisovány údaje o dětech
ani manželovi/manželce či partnerovi/partnerce nebo údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.
•
Občan může požádat, aby do jeho dokladu nebyl zapsán jeho
osobní stav (ženatý, rozvedený apod.).
•
Od 1. ledna 2017 nebude v občanském průkazu povinný zápis
místa trvalého bydliště a k 1. lednu 2020 bude vypuštěn z OP zápis
rodného čísla.
•
K vydání nového průkazu si už lidé nemusí přinést fotografii. Tu
pořídí přímo úředník při podání žádosti, stejně jako naskenuje
podpis - podobně jako je tomu už nyní u cestovních pasů. Zájemci se tedy budou muset dostavit osobně. Pro osoby s omezenou
pohyblivostí mají být k dispozici mobilní kanceláře. Žádné bližší
informace ohledně těchto mobilních kanceláří ale nejsou zatím k
dispozici.
•
Poplatky za vydání nových občasných průkazů: Vydání OP se
strojově čitelnými údaji z důvodu skončení platnosti stávajícího
OP nebo změny zapsaného údaje - ZDARMA; vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (čip na
požadavek klienta) - 500,- Kč; vydání OP se strojově čitelnými
údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený - 100,- Kč;
vydání OP občanu mladšímu 15 let - 50,- Kč; vydání OP občanu
bez trvalého pobytu na území České republiky - 100,- Kč.
•
K uvedeným změnám dochází na základě přijetí zákona 424/2010
Sb. ze dne 8. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další
související zákony (vč. zákona o občanských průkazech).
V souvislosti s přípravou vydávání nového typu občanského průkazu
dojde v závěru roku 2011 k omezení činností souvisejících s vyřizováním občanských průkazů a cestovních dokladů, proto je vhodné věnovat zvýšenou pozornost níže uvedeným termínům.
•
Dne 18. listopadu 2011 proběhne plánovaná odstávka systému
pro vydávání elektronických cestovních pasů, nebude tedy možné
žádat o vydání pasu ani jej vyzvednout.
•
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského
průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 30. listopadu 2011,
pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na
matričním úřadu, do 14. prosince 2011, pokud je žádost podána
na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
•
O vydání e-pasu lze požádat nejpozději do 16. prosince 2011,
pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu, do
19. prosince 2011, pokud je žádost podána na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností.
V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e•
pasy ani předávány.
V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občan•
ský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti jeden měsíc bez správního poplatku.
V době odstávky systému bude možné vydávat cestovní pasy bez
•
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
(tzv. pasy typu „BLESK“). Do již vydaných cestovních pasů typu
BLESK je možné zapsat titul do 31. 12. 2011, od 1. 1. 2012 se již
tituly zapisovat do cestovních pasů nebudou.
-lara-

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

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

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

Sloup Nejsvětější Trojice je už druhým rokem v péči restaurátorů
Barokní sloup Nejsvětější Trojice na
náměstí září z velké části novotou.
Po horní části sloupu, která byla
zrekonstruována v předchozím
roce, přišla letos na řadu střední
část sloupu. Oprava celého sloupu,
kterou provádí akademický sochař
Jan Vích, by měla být dokončena v
příštím roce.
Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí
Dr. E. Beneše patří nesporně mezi
význačná díla barokního sochařství nejen v Klášterci, ale v celém
Podkrušnohoří. Trojiční sloup byl
na konci 17. stol. postaven z darů
občanů města z vděčnosti za to, že
se morová rána Klášterci vyhnula,
zatímco jinde v Čechách na ni umíraly tisíce lidí.
Jak se dozvíme z restaurátorské zprávy zpracované akademickým sochařem Janem Víchem, veškeré sochy i
architektura ve střední části trojičního sloupu jsou zhotoveny z hustého
zrnitého, středně až hrubozrnného
křemenného pískovce, převládající
světle okrové barvy s tmavšími železitými okrovými vrstvami. Použitý
materiál, hojně na tomto území
užívaný v 17. a 18. století, se těžil
v lomech okolo Černovic u Chomutova. Kámen je velmi kvalitní tvrdý a
s vysokým obsahem křemíku.
V letos dokončené druhé etapě byla
zrekonstruována střední část sloupu
- od paty schodiště pod podstavcem,
sochařská výzdoba na římse sloupu
(v čele Panna Marie Immaculata, na
západní straně sv. Josef s Ježíškem,
na východní sv. Anna s malým Ježíšem) i čtyři velké sochy světců na
nárožích balustrády (sv. Jan Nepomucký, sv. František Xaverský, sv.
Antonín Paduánský a sv. Kajetán). V
rámci 2. etapy došlo také k nahrazení nejvíce poškozených architektonických prvků balustrády kopiemi
z božanského pískovce. Jednalo se
o čtyři kuželky, madlo a římsy pod
čtyřmi sochami.
Jak uvádí ve své zprávě restaurátor
Jan Vích, téměř 13 metrů vysoký
sloup Nejsvětější Trojice byl na řadě
míst značně poškozen. Podepsal
se na něm nejen zub času, ale také
okolní vlivy - počasí, prach, nálety
nižších rostlin (mechy, řasy a lišejníky) a nárůst mikrovegetace.
„(..) sochy a architektonické prvky spodních partií včetně balustrád vykazovaly
vysoký stupeň znečištění. Značná část
povrchů památky se jevila neobvykle

tmavá až černá, místy vystupují světlé
erodované plochy a staré, zcela černé vysprávky. Toto závažné (prakticky těžko odstranitelné) poškození je
typické pro většinu barokních sochařských děl v exteriéru a je důsledkem
obnovitelských snah, které započaly
již v 19. století. Cílem obnovy bylo tehdy (v rámci tehdejšího vkusu) čištění
barevných povrchových úprav „až
na holý kámen“ louhem sodným a to
nezřídka bez jakékoliv následné neutralizace,“ vysvětluje poškození sloupu
ve své zprávě Jan Vích. Díky velice
kvalitnímu, tvrdému a soudržnému
černovickému pískovci, z něhož byly
sochy i architektura trojičního sloupu
zhotoveny, byla však naštěstí koroze
ve většině případů jen povrchová.

a rekonstruovány chybějící kovové
atributy soch.
Právě probíhající rekonstrukce není
pochopitelné první, kterou sloup
Nejsvětější Trojice za svou více než
třistaletou historii prodělal. Sochy i
architektura sloupu byly v minulosti mnohokrát opravovány. Poslední
restaurátorská oprava proběhla
roku 1987, kdy sloup restaurovali prostřednictvím podniku DÍLO
ČFVÚ sochaři Petr Siegl a Jan Vích.
Jak restaurátor Jan Vích ve své zprávě zdůrazňuje, opravy se tehdy prováděly dostupnými technologiemi
a prostředky, které se z dnešního
pohledu jeví již jako málo účinné,
nedostatečné a mnohdy i nevhodné. Účinné a zároveň šetrné čistící

Vedle koroze kamene se na sloupu
objevilo také mechanické poškození - otlučené hrany a rohy schodů,
podstavce a krycích říms, na sochách
světců chybělo množství malých i
větších detailů, například pravá ruka
sv. Josefa. Chyběly i některé kovové
zlacené atributy soch. To vše bylo
třeba uvést do pořádku.
V průběhu několika měsíců byly
postupně prováděny specializované
kamenické práce, zajištěny uvolněné spáry a trhliny, zrekonstruovány
chybějící části soch a architektonických prvků, povrch soch byl očištěn
a zpevněn, větší spáry, jež se objevily v kameni, byly zatmeleny, ponechané původní kovové části byly
důsledně ošetřeny proti korozi a
následně byly opraveny dochované

prostředky na kámen nebyly v té
době k dispozici a tehdejší technické vybavení neumožnilo účelnější
zásahy na zajištění statiky.
Rekonstrukce z 2. poloviny 80. let
minulého století byla poměrně rozsáhlá. „Při tehdejší opravě byla přeložena část tehdy rozsedlé balustrády,
sochy čtyř světců byly sejmuty a znovu osazeny. Součástí tehdejších oprav
bylo zhotovení a osazení chybějících
dílů balustrády (madla a 11 kuželek)
z dusaných betonových směsí. Výdusky prováděl pan Josef Bernášek z Klášterce nad Ohří. Rekonstrukce zachovalých atributů soch prováděl tehdy
pan Karel Meloun – kovář z Klášterce
nad Ohří,“ přibližuje opravy sloupu
uskutečněné před více než 20 lety
Jan Vích.
Co se týče stávající rekonstrukce, ta
by měla být dokončena v příštím
roce. Jak dodává vedoucí odboru
rozvoje města a realizace investic
Petr Knap, i na třetí etapu bude
město žádat o dotaci z Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje.
-lara-

Přišlo na adresu redakce ...
Angličtina v praxi
Po dvou letech nás opět navštívil Dr.
Klutz. Pan Schelie Nielsen pochází z
Austrálie a naši školu navštěvuje se
svými nápaditými programy, které
spoluvytvářejí diváci, pravidelně.
Vzhledem k tomu, že se naši žáci učí
angličtině již od první třídy, tak se
vystoupení Dr. Klutze, vždy zúčastní žáci od prvních po deváté třídy. V
praxi si tak mohou ověřit, zda jsou
schopni porozumět rodilému mluvčímu a zároveň australskému řečovému akcentu, ale rovněž se někteří na
moment stanou herci.
Tentokrát si Dr. Klutz připravil
čtyři různá vystoupení pro všechny
věkové kategorie žáků školy. Prvňáci a
druháci si užili Magical Language Show, žáci třetích a čtvrtých tříd se zapojili do
tzv. Cooking Show, kde byla spousta kouzel a čar, páťáci se šesťáky spoluvytvářeli vystoupení pod názvem Bilby´s Bush Adventures a žáci sedmých až devátých tříd se prostřednictvím Australian Show dozvěděli od A po Z o Austrálii. A
protože byl v pondělí Halloween, přišli někteří žáci do školy v kostýmech. Nic
netušící paní učitelky pak byly překvapeny, kdo jim to sedí ve třídách. Děti totiž
uchovaly tajemství, které si domluvily na hodinách angličtiny.
O velké přestávce se všechny masky shromáždily ve vestibulu školy a po hromadném odříkání Trick or Treat je paní ředitelka odměnila drobnou sladkostí.
Mgr. Soňa Jirovcová, ZŠ Krátká

ŘÁDKOVÁ
Hledám dům se zahradou v Klášterci a okolí.
Tel.: 724 657 421
Pronajmu dlouhodobě velikou
garáž - vejdou se i 2 auta, novostavba, elektrika, v ulici Nádražní. Cena
1.700,- Kč/měs.
Tel.: 724 185 746
Upeču vánoční cukroví.
Tel.: 721 251 662
Prodám chalupu ve Vykmanově
(Perštejn).
Tel.: 723 908 448
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KULTURA A ŠKOLSTVÍ

Okénko PPP
Dyslexie a její náprava
Dyslexií bývají laicky označovány
všechny specifické poruchy učení
jako jsou dysgrafie, dysortografie,
dysmúzie, dyspraxie a další. Jedinec mívá problémy s učením, ale
současně je zachovaná inteligence
a jsou i přiměřené sociokulturní
podmínky. Samotná dyslexie je pak
nejčastější formou specifické vývojové poruchy učení, která se projevuje potížemi při čtení.
Zmínky o dyslexii se objevují již
od poloviny 19. stol, tehdy byla
označována jako „slovní slepota“.
Rozhodující význam pro výzkum,
diagnostiku i nápravu specifických
poruch čtení měl americký dětský psychiatr Samuel Torrey Orton
(1879–1948), jehož jméno nese
největší a nejvýznamnější organizace zabývající se dyslexiemi - Orthonova dyslektická společnost se
sídlem v USA.
Nejčastější příčinou dyslexie je
dědičnost. Rodiče, kteří sami měli
v dětství potíže se čtením nebo jim
byla diagnostikovaná dyslexie, mají
až 50% pravděpodobnost, že jejich
dítě bude trpět stejnými obtížemi.
Další příčina vzniku dyslexie je
způsobena změnami ve stavbě a
funkci centrální nervové soustavy,
které mohou vznikat v těhotenství
nebo v době porodu. Některé děti
se s dyslexií vyrovnají během let,
jiné si ji nesou v určité formě až do
dospělosti.
První příznaky dyslexie mohou být
různé: dítě začíná pozdě mluvit,
obtížně se vyjadřuje, má malou
slovní zásobu, těžko hledá slova
pro různá pojmenování předmětů. Vyslovit slovo delší a složitější je
pro něj nesmírně těžké a často ho
vysloví se zárazy a nedokáže slovo
vytleskat po slabikách. Nic z toho
ovšem ještě nutně neznamená, že
bude opravdu dyslektik. V těchto případech může jít o vývojové
opoždění, které se srovná za pár
měsíců. O dyslexii by se mělo začít
mluvit tehdy, jestliže má dítě ve
školním věku problémy rozeznat
písmena nebo zná abecedu, ale
nedokáže písmena poskládat do
slabik a slov. Děti často popisují tento jev jako, že jim písmenka před
očima poskakují, že vidí pouze první dvě písmenka nebo že jim konce
slov splývají v jeden nerozluštitelný
chumel písmen. Nejčastější projevy
dyslexie pak jsou: vypouštění písmen, přidávání písmen, zaměňování písmen (klika - kilka), zaměňování akusticky podobných písmen (g
- k, v - f), zrcadlové nebo obrácené
psaní písmen (d = p, M = W), zaměňování čtených slov za slova úplně
jiná, potíže s rozlišováním čísel,
které vidí zrcadlově (např. 82 místo
28).
Pokud máte pocit, že vaše dítě
má specifickou poruchu učení,
promluvte si nejprve s jeho učitelkou/učitelem a zjistěte, jak se dítko projevuje ve škole. Zeptejte se,
zda pedagog má také podezření
na specifickou poruchu. Učitel má
přehled o tom, co a do jaké míry
má dítě ovládat v konkrétní fázi
výuky. Pokud dojdete společně
k rozhodnutí potřeby vyšetření
SPU, můžete se například obrátit
na pedagogicko-psychologickou
poradnu, kde vám ochotně poradí. Speciální pedagogové, ať už ve
škole nebo v poradně, pak budou
s vaším dítětem pracovat a pomáhat mu s nápravou dyslexie.
pokr. příště
Mgr. Jana Lhotská
speciální pedagog PPP Kadaň

Výprava do podmořského světa delfína Dila vyplula
Městský ústav sociálních služeb
Klášterec nad Ohří
vyhlašuje výběrové řízení na místo

sociální pracovník
pro pracoviště Domov pro seniory,
Lípová 545, Klášterec n/O.
Požadované vzdělání:
• VOŠ nebo VŠ – zaměření na sociální
práci, dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v platném
znění
Požadované předpoklady:
• způsobilosti k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• odborná způsobilost
• osobní a morální předpoklady (zkušenost, flexibilita, empatie, komunikační schopnosti)
Předpokládaný nástup

měsíc leden 2012
Přihlášky s doloženým vzděláním, přehledem praxe a se strukturovaným životopisem zasílejte
do 8.12.2011

V pátek 11. listopadu bylo ve velkém
sále základní umělecké školy živo.
Na slavnostní zahájení výstavy žáků
výtvarného oboru se přišly podívat
desítky rodičů a dalších příbuzných.
Vernisáž to byla, jak se patří. Nechybělo slavnostní uvítání, čestný host,
hudební doprovod i pečlivě nachystané občerstvení...
Ptáte se, jaká že to byla výstava, když
na zážitky z prázdnin je už pozdě a
na vánoční tématiku zase brzy? Věřte
nebo ne, celá výstava se točila kolem
malého delfína Dila, hlavní postavy
dobrodružných knížek pro děti. A
proč si zdejší děti a jejich učitelka Irena Hofhans zvolily jako hlavní téma
výstavy toto roztomilé stvoření?
„Všechno začalo tak, že jsem se na
jedné akci potkala s paní Valpurgou
Hozákovou, překladatelkou knížek o
delfínku Dilovi. Autorem těchto knížek
je britský vědec Dr. Horace Dobbs,
který je zároveň ředitelem organizace
zabývající se životem delfínů a jejich

působením na člověka International
Dolphin Watch. Paní Hozákové se líbila práce, kterou s dětmi dělám, a oslovila mě, jestli bychom se nechtěli spolu
s dětmi zapojit do mezinárodního projektu delfína Dila. Přes letní prázdniny
jsem si o tom zjistila něco víc, celé jsem
si to promyslela a na začátku školního
roku jsem s tímto plánem obeznámila děti. Nadšení bylo tak obrovské, že
jsme na tom začali hned pracovat,“
vzpomíná Irena Hofhans na chvíle,
kdy se zrodil nápad zapojit dětí z
klášterecké Základní umělecké školy
do projektu delfína Dila.
V průběhu následujících tří měsíců
vytvářely děti obrázky inspirované
příběhy malého delfína. „Zatím pracujeme podle první knížky a postupně
se budeme do příběhů nořit stále hlouběji. Časem se dostaneme i k tématu
ekologie, které pochopitelně s podmořským životem úzce souvisí.“
Na plavbu podmořským světem,
který obývá delfínek Dilo a jeho přá-

telé, se vydaly všechny děti, malé i ty
větší. Na výstavě má tak svůj obrázek
opravdu každý. „K naší posádce jsme
přizvali také jednoho už dospělého,
ale velmi talentovaného malíře, Šimona Čekala, kterého jsme pasovali na
strážce majáku. Šimon má velký dar a
navzdory svému těžkému zrakovému
postižení krásně maluje a jeho obrázky tady nemohou chybět,“ říká učitelka výtvarného oboru a zároveň také
„kapitán“ posádky Irena Hofhans.
První výstava věnovaná delfínu Dilovi byla zahájena, kotva se zvedla a loď
vyplula. Jak dlouho se bude plavit a
kam nakonec dopluje, bude záležet
jen na její posádce. „Jsme na samém
začátku. Uvidíme, co nás cestou čeká.
Myslím si, že jsme vykročili šťastnou
nožkou. Děti jsou z toho nadšené a
já mám taky velkou radost,“ dodává závěrem Irena Hofhans. A nám
nezbývá než se těšit na další zajímavé akce dětí z výtvarného oboru
klášterecké ZUŠky.
-lara-

na adresu:
Městský ústav sociálních služeb,
Lípová 545,
431 51 Klášterec nad Ohří.
nebo e-mailem:
mussklno.kotkova@seznam.cz.
Výběrové řízení se uskuteční:
12.12.2011 (pondělí) od 8.00
hodin v MÚSS v Klášterci
Bližší informace:
Jana Kotková,
tel. 474 375 414, 607 962 783

Přenechám zavedenou

Zastavárnu
v Klášterci u nádraží.
Vhodné pro schopného člověka, slušný
výdělek. Bližší info na

tel. 608 333 540

Rodiče vítáni

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

Školní lavice jsou zaplněny již třetím
měsícem, na pilotních školách se
třetí měsíc zkouší recept pana ministra – smlouvy s rodiči (individuální
výchovné plány). Jde o snahu upevnění kázně českých dětí na školách,
a to v podobě sepisování individuálních smluv mezi učiteli, rodiči a žáky.
Tato snaha má i svou zkratku IVýP.
Atmosféra na školách je věcí základní
a kázeň při výuce je podmínkou pro
kvalitní výuku. Každá škola má svůj
systém komunikace s rodiči a veřejností, každá škola má zájem na zvládnutí tohoto vztahu žák – učitel – rodič.
Kvalitní vztahy mezi dětmi, učiteli a
rodiči vidíme na naší škole jako zásadní. Smlouvy s rodiči v určité podobě
škola má. Jde o písemné dohody při
řešení přestupků proti školnímu řádu.
V našem dalším snažení o zvládání
kázně některých žáků škola již druhý
rok využívá služeb Centra podpory
inkluzivního vzdělávání v Mostě. Od
letošního září též naše škola využila
nabídku společnosti Eduin a připojila se k dalším školám v celé ČR, které
splnily nabídnutá kritéria. Z dvaceti
nabídnutých kritérií škola splnila ta
nejpodstatnější a byla nám přiznána značka RODIČE VÍTÁNI a zároveň
zasláno i logo, kterým se může škola
prezentovat. Tento profil školy je i na
interaktivních webových stránkách
společnosti. Čím lze charakterizovat
obdrženou značku Rodiče vítáni?

Individuální výchovné plány ministerstva jsou po prvních ohlasech v tisku charakterizovány zejména zvýšenou administrativou, tedy dalším
zatěžováním vyučujících. Naše škola
se naopak hlásí k racionálnějšímu přístupu v duchu získané značky a sice:
při zvládání výchovných problémů je
prioritou specifická spolupráce s konkrétní rodinou a její podpora, zaměřujeme se tudíž na tyto možnosti
pro rodiče, jako je bezproblémový
vstup rodičů do školy, dostupné
kontakty na všechny učitele, vydávání tištěných informací na začátku
školního roku, možnost konzultovat
prospěch a chování osobně s vyučujícími, důstojná komunikace s rodiči,
pořádání školních akcí pro rodiče,
řešení konfliktních situací s povinnou
účastí všech, jichž se záležitost týká,
možnost návštěvy vyučování, doporučování externích spolupracovníků
– psychologa, logopeda, etopeda.
V každém případě vyžadujeme řádné plnění školních povinností, které
jsou dány školním vzdělávacím programem a školním řádem. Situace na
škole během výuky, o přestávkách i
mimo školu se dá zlepšovat jen tehdy, když rodiče, děti a učitelé budou
tahat za jeden provaz, a proto je
zapotřebí společné komunikace. A
proto, rodiče, buďte vítáni!
Mgr. Zdeněk Růžička
ředitel ZŠ Petlérská
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Klášterec má dvě mistryně světa v tancích
Chomutovská taneční škola Stardance je bezesporu
jednou z nejúspěšnějších svého druhu v celé republice. Za téměř dvacet let svého působení má na kontě
několik titulů mistrů světa i Evropy. V posledních několika letech přispívají nemalým dílem k úspěchu této
prestižní instituce také dvě dívky z Klášterce - jedenáctiletá Denisa Večeřová a třináctiletá Marcela Hřebíčková. Zatím posledního velkého úspěchu dosáhla
děvčata spolu s dalšími členy Stardance na začátku
listopadu, kdy se zúčastnila světového šampionátu
Babylon World Dance Latino Championship 2011 v
Liberci. V tvrdé konkurenci 1300 tanečníků z 24 zemí
světa získal chomutovský Stardance nakonec devět
zlatých, pět stříbrných a pět bronzových medailí a stal
se tak jednou z nejúspěšnějších výprav.
Cesta k úspěchu začala pro Denisu i Marcelu už v
mateřské škole. Poté, co děvčata prošla tanečními
kroužky ve školce a vyzkoušela gymnastiku a aerobic,
zakotvila obě ve svých sedmi letech v chomutovské
taneční škole. První rok byl vyplněn hlavně tréninky a
vystoupeními, v tom následujícím se přidaly soutěže,
domácí i mezinárodní. Za posledních několik let jich
Denisa a Marcela absolvovaly tolik, že si ani na všechny nedokázaly vzpomenout. Jednodušší to nebylo ani
s počítáním titulů. Ty totiž tanečnice získávají nejen
za sólová vystoupení, ale také za dua, vystoupení ve
skupině či ve formaci, kde tancuje najednou až čtyřiadvacet dívek.
Když k tomu přidáte různé taneční styly, kterým se Stardance věnuje - latino, show dance, dico dance a další - a různé
věkové kategorie, je skutečně těžké dobrat se přesného čísla.
Po úspěšném světovém šampionátu v Liberci čeká
děvčata ze Stardance Mistrovství světa v show dance
Marcela Hřebíčková
2011, které proběhne 21. - 26. listopadu v německé
Riese. A pak se začne zkoušet nová formace a roční
koloběh tréninků, vystoupení a soutěží se bude opakovat. Přijdou další mistrovství a možná i další tituly.
Vítězství a úspěchů lze ovšem v tomto oboru dosáhnout jen za cenu určitých obětí. Praktický veškerý
volný čas zabere příprava na vystoupení a soutěže či
nácvik nových choreografií. Trénuje se v taneční škole
a často i doma. Je třeba starat se o kostýmy a taneční
boty a investovat nemalé peníze do make-upu a vlasové kosmetiky. To je samozřejmě zátěž hlavně pro rodiče, protože prakticky vše jde z vlastních peněženek. A
nejsou to rozhodně žádné drobné. Například takové
taneční boty mohou přijít až na 3 tisíce korun a cena
za kostýmy mnohdy přesahuje částku 5 tisíc korun.
Často se cestuje, vystoupení bývají o víkendech i pozdě večer. A při tom všem musí zbýt čas na školu. Marcela i Denisa si ale nestěžují. Tancování je baví a jak se
obě shodují, na výsledcích ve škole se časově náročný
koníček zatím také nepodepsal. Zda se budou tanci
věnovat i v dospělosti, jak věří Denisa, nebo zda se
jejich profesní život uhne někam úplně jinam, jak plánuje Marcela, to se ukáže až za pár let. Doufejme, že
do té doby mají obě dívky před sebou ještě spoustu
úspěšných vystoupení a soutěží coby juniorské tanečnice chomutovské taneční školy Stardance.
-laraDenisa Večeřová

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 24. listopadu
Galerie Kryt
JITKA GAVENDOVÁ
A FRANTIŠEK VLČEK
Společná výstava umělců z Kadaně

30. listopadu od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
ADVENTNÍ KONCERT
Pořádá Základní umělecké škola

do 30. listopadu
Zámek
VELKÁ KRYSÁCKÁ VÝSTAVA

30. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
DREAM HOUSE
USA 2011, 90 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

do 30. listopadu
Zámek - galerie Thun
SALON
KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Tradiční výstava kláštereckých umělců a
přátel

1. prosince od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
POSEZENÍ NA ZÁMKU 4

Prosinec: 1. úterý v 17.30 a 20.00 hodin

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU*

náš
tip

ČR 2011, 107 minut.
ČR 2011, 107 minut. Nový film
Roberta Sedláčka. Libor (Igor
Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého
manažerského postu, si řadu
let spokojeně žije společně
se svou rodinou v luxusní vile
na okraji Prahy. Bezstarostný
život ale netrvá věčně a na
povrch začnou vyplouvat
machinace s penězi klientů,
týkající se celého vedení banky. Libor se následně ocitá v
dohledu policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě
šlapat na paty. Snaží se uniknout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení celé situace
své nic netušící manželce (Eva Vrbková). Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod
záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu. Po krátké době ale
policie odhaluje další souvislosti včetně místa, kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné drama a stále se zrychlující cestu – před spravedlností i pod povrch vztahů
v rodině.
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 70,- Kč
17. listopadu v 17 hodin
Kino Svět
ŠMOULOVÉ
USA/Belgie 2011, 102 minut, český
dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

Scénický pořad o životě nejslavnějšího
českého písničkáře Karla Hašlera s písničkami, které si zpívá český národ dodnes.
Hrají a zpívají profesionální herci Jitka
Kubištová, Milan B. Karpíšek a Přemysl
Kubišta.
Vstupné: 50,- Kč

18. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
ZROZENÍ PLANETY OPIC
USA 2011, 105 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Denisa Večeřová

Marcela Hřebíčková

19. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
LOLLIPOP MONSTER
Německo 2011, 96 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

2010 Mistrovství světa show dance Maďarsko, získala s Natálií Moskvitinovou titul
MISTRA SVĚTA (Duo), který potom obhájily v Německu v Riese
2O11 získala titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY v show dance
2011 Mistrovství světa v latino show - titul MISTRINĚ SVĚTA SOLO
2011 Mistrovství světa - 2. MÍSTO DUO s Kristýnou Kubíkovou
2011 Mistrovství světa - 1. MÍSTO VELKÁ FORMACE
2011 Mistrovství světa - 1. MÍSTO MALÁ FORMACE TRENÉR
choreograf Jana ZELENKOVÁ

2010 MISTROVSTVI ČR DUO LATINO SHOW JUNIOR - 2.MÍSTO se Zuzanou Duchkovou
2010 Mistrovství světa MALÉ FORMACE - 2. místo
2010 Mistrovství světa VELKÉ FORMACE - 1. místo
2O11 Mistrovství EVROPY POREČ - POM POM VELKÁ FORMACE 2. místo
2O11 Mistrovství EVROPY POREČ - POM POM MALÁ FORMACE 1. místo
2011 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY latino show
2011 Mistrovství světa - VELKÉ FORMACE LATINO SHOW JUNIOR 1. místo
2011 Mistrovství světa - MALÉ FORMACE LATINO SHOW JUNIOR 2. místo

20. listopadu od 15 hodin
Kulturní dům
O SLUNEČNÍKU,
MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU
Pohádka v provedení Mladé scény Ústí
nad Labem.
Vstupné: 50,- Kč
22. a 23. listopadu v 18 hodin
Kino Svět
OCELOVÁ PĚST
USA 2011, 127 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
24. listopadu od 16 hodin
Městská knihovna
ADVENTNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
Soutěž o nejlepší klášterecký štrúdl
24. a 25. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
BASTARDI 2
Česko 2011, 95 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
26. listopadu od 14 hodin
DDM Klubíčko
PLAYBACK KIDS
Velká dětská show
29. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
ANONYM
VB/Německo 2011, 130 minut, české
titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Poslední výstava v Krytu
Po úspěšné prodejní výstavě Jitky
Gavendové a Františka Vlčka z Kadaně, jejichž obrázky a sošky vás doslova
pohladí na duši (potěšit se můžete přijít
ještě do 23. listopadu), bude zahájena
již tradiční výstava betlémů v den konání akce Rozsvícení vánočního stromu v
neděli 27. 11. 2011 od 14. hodin. Galerií budou znít vánoční koledy a linout
se vůně vánoček a cukroví. Přijďte se
podívat na předvánoční výstavu „Klášterecký betlém“, která vznikla před
čtyřmi roky díky Mgr. Janě Dimunové,
Mgr. Dagmar Ostrihoňové a za pomoci šikovných ručiček dětí kláštereckých
škol a školek a paní učitelek. Základem
výstavy bude stále se zvětšující keramický betlém, který se každým rokem
rozrůstá o další a další postavičky. Přijďte se předvánočně naladit. Jste srdečně
zváni do galerie Kryt.
R. Parmová
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Hana Čechová běhá na zlaté vlně Mladí tenisté mají co oslavovat
Na přespolním běhu v Teplicích a
Ostrově se opět výtečně předvedli závodníci z atletického oddílu
TJ Klášterec, když ze dvou závodů přivezli 8 medailí. V Teplicích,
na kopcovité trati okolo Doubravky, se na start postavila zatím
neporažená Hanička Čechová a
i z tohoto závodu odjela se zlatou medailí. Na 4. místě doběhla
Maruška Dvořáková. Ve stejné
kategorii chlapců si Matěj Vejražka odvezl 8. místo. V mladším
žactvu se prosadili Ondřej Chloupek, který opět vyhrál, v těsném
odstupu 2 vteřin za ním na druhém místě doběhl Lukáš Bartoň.
Jako sedmý doběhl Roman Čech.
V kategorii předžactva jsme tentokrát medaili nevybojovali, ale
v počtu 23 závodníků jsme si
nevedli špatně: Daniel Vejražka 6.
místo, Václav Zahrádka 7. místo,
na místě osmém doběhl Marcel
Červenka.
V dalším závodě se nám vedlo již

lépe. Z Ostrova jsme přivezli krásných 5 medailí.
Hanička, která neprohrála
již šestý závod za sebou, si
na trati 550 m se soupeřkami doslova pohrála. Na
stejné trati vybojoval stříbro Filip Chlup. Matěj Vejražka a Jakub Chloupek
doběhli na 15. a 16. místě.
V předžácích si v závěrečným finišem na trati
dlouhé 870 m vybojoval
bronzovou medaili Daniel
Vejražka. Mladší žáci opět
potvrdili roli favoritů. Ondra Chloupek zůstal neporažen oddílovým kolegou
Lukášem Bartoněm, a tak
si naši kluci vystoupili pro
zlatou a stříbrnou medaili.
Na místě pátém doběhl
Roman Čech. Klášterecké
atlety čekají poslední dva
přespolní běhy v Kadani a
Karlových Varech.

Hokejisté stále vedou 2. hokejovou ligu
SHC Klatovy - HC Klášterec nad Ohří 1 : 2 sn
Po vysoké výhře 11 : 2 nad Sokolovem zajížděli klášterečtí hokejisté na klatovský led. Po vyrovnaném boji vyhráli hosté až na samostatné nájezdy a upevnili
si vedoucí pozici v západní skupině 2. hokejové ligy.
HC Klášterec nad Ohří – HC Děčín 9 : 1
Po pražské Kobře a Sokolovu si pro další gólový výprask přijeli hokejisté až
z Děčína. Klášterec otevřel skóre zápasu ve 4. minutě, když pavučiny v Zámostného brance vymetl Tomáš Polanský. O sedm minut později se hostům podařilo vyrovnat. Kaltenböckovu střelu vyrazil Damašek pouze před sebe a volný
puk dorazil do branky nehlídaný Tomáš Vávra. Zdálo se, že utkání bude vyrovnané, ale to si hosté mysleli jen minutu. Pak se trefil do děčínské branky Daniel
Kolčava a bylo to 2:1 pro domácí. Když pak ve 14. minutě zakončil úspěšně svůj
samostatný únik Roman Pražák, nahradil Zámostného Michal Petrásek, ale ani
ten toho moc nepochytal. Ještě do konce první třetiny se opět trefil Pražák a za
stavu 4:1 pro Klášterec se odcházelo do šaten.
Také ve druhé třetině skórovali domácí čtyřikrát, zatímco hosté se pouze dívali
a prakticky žádnou větší šanci si nevytvořili. Nejprve překonal Petráska Jakub
Hofmeister, za dalších deset sekund se Klášterec radoval znovu, když se po
krásné akci trefil Tomáš Polanský. Ve 29. minutě zvyšoval už na 7:1 Martin Kalinovič a stejný hráč uzavřel také účet druhé třetiny, když ve 32. minutě zavěsil
puk pod horní tyč děčínské branky.
V poslední třetině domácí výrazně polevili v tlaku a Damašek se musel v brance mnohem více otáčet. Děčín ovšem neměl svůj den a žádná ze střel v klášterecké síti neskončila. Naopak půl minuty před koncem zápasu se prosadil Jan
Toman a Klášterec vyhrál 9:1.

ZAHÁJEN PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
NABÍZÍME :

Vánoční stromky řezané
Vánoční stromky v kontejneru
Adventní věnce,vánoční ozdoby a dekorace
Dárkové poukazy na nákup dřevin a doplňku dle vlastního
výběru
Příjemnou vánoční atmosféru s občerstvením
Otvírací doba:
po - pá 9.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00
so 03.12.
ne 04.12.
so 10.12.
ne 11.12.
so 17.12.
ne 18.12.

09.00- 17.00
08.00-12.00 bronzová
09.00-17.00
08.00-17.00 stříbrná
09.00-17.00
08.00-12.00 zlatá

Prodejní místo:
Zahradnické centrum Studený s.r.o.
Tušimice 27

Mladí klášterečtí tenisté mají za sebou velmi úspěšnou sezonu. Před zimní
přestávkou, kterou stráví v nafukovací hale, je čas bilancovat. Nejaktivnějším
tenistou kláštereckého tenisového klubu je Jan Brandtner. Od května do září
se zúčastnil celkem sedmi turnajů, ze kterých si odnesl jednu bronzovou, jednu
stříbrnou a pět zlatých medailí. Kryštof Zapský je, alespoň dle výsledků, specialistou na čtyřhru. Na turnajích v Jirkově, Bílině a Sokolově získal ve dvouhrách
vždy pouze bronz. Zato ve čtyřhře v Jirkově skončil druhý, v Bílině dokonce
čtyřhru vyhrál. Adam Zapský skončil na jirkovském turnaji ve dvouhře první.
Karolína Nováková se může v letošní sezoně pyšnit třemi cennými kovy. V Klášterci a Třebenicích u Prahy získala bronzovou medaili, v Chebu skončila první.
Lucie Ježková je podobně jako Kryštof Zapský specialistka na čtyřhru. Opět se
to jeví podle výsledků. Zatímco na chomutovském turnaji skončila ve dvouhře
třetí, v Karlových Varech skončila ve dvou turnajích (v červenci a v září) na dru-

hém místě, vždy ve čtyřhře. A nakonec nemůžeme opomenout ani další dva
hráče kláštereckého tenisového oddílu. Michal Žilík skončil na zářijovém turnaji v Sokolově v čtyřhře na třetím místě a stejnou pozici vybojoval na turnaji
v Lánech Tomáš Tyrpekl.

Karatisté na MČR

Fotbaloví benjamínci na turnaji

V Českém Krumlově se 5.11. konalo Mistrovství ČR karate JKA. Naši závodníci, kteří se
nominovali z velké konkurence, se na MČR
neztratili. Již nominace mezi 16 nejlepších
závodníku v každé kategorii, z obrovského
množství startujících na národních pohárech, je velkým úspěchem.

Výsledková listina:
Mini žákyně
Tesařová Kristýna
5. místo v Kata, 7. místo v Kumite
Mini žáci
Matěj Kovařík
6. místo v Kumite
Jan Johanovský
7. místo v Kumite
Johanovský, Pongo, Tesařová
5. místo KATA TÝM
Starší žáci
Filip Šimána
5. místo v Kumite
Mladší dorostenky
Babeta Dlouhá
6. místo v Kumite
Starší dorostenky
Zuzana Struková
5. místo v Kata
Martina Kůsová
7. místo v Kata, 6. místo v Kumite
Starší žáci
Jan Kříž
6. místo v Kumite
Juniorky
Bára Malčánková
6. místo v Kata
Malčánková, Kůsová, Struková
1. místo KATA TÝM
Junioři
Struk, Kříž, Krejčík
2.místo KATA TÝM
Seniorky
Bára Malčánková
8. místo v Kata
Senioři
Ondřej Novotný
1. místo v Kumite

Dne 22. října 2011 se uskutečnil na fotbalovém hřišti FK Klášterec nad Ohří turnaj
přípravek. Partnerem této akce byla „Skupina ČEZ“.
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