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Kauza BV Plast znovu otevřena
IZR zveřejnil nelichotivé výsledky pro kláštereckou firmu.
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Na hory se skibusem Na adventním věnci zaplála první svíce
Pokud vydrží počasí, vydá se v sobotu
11. prosince z Kadaně a Klášterce směr
Alšovka a Boží Dar první skibus.
Zimní dopravu provozují města Kadaň
a Klášterec už třetím rokem a za tu
dobu našly víkendové skibusy mnoho
příznivců.
Jak slibuje vedoucí odboru místního
hospodářství a dopravy Ing. Slunečková, nečekají na cestující žádné změny.
Zimní doprava bude poskytována
ve stejném rozsahu a v původní výši
zůstává i jízdné. Autobusy budou jezdit nejen o víkendech, ale také v období vánočních a jarních prázdnin. Vše

bude samozřejmě záviset na počasí a
na sněhových podmínkách. Dopravcem bude i v letošním roce Dopravní
podnik Ústeckého kraje. Jízdní řád
skibusů naleznete uvnitř tohoto čísla.

Štrúdlování
Nezaměnitelnou vůni knih vystřídala ve čtvrtek 18. listopadu v městské
knihovně omamná vůně skořice, cukru
a jablek. V tento den nepatřila knihovna
zcela výjimečně čtenářům, ale milovníkům jablečného závinu, kterému se říká
hezky „česky“ štrúdl. V pořadí již třetího
adventního štrúdlování se tentokrát
zúčastnilo jedenáct soutěžících, kteří
se se svými s láskou vinutými záviny

Zastupitelé budou
hlasovat o rozpočtu
Jedním z důležitých bodů programu
posledního jednání kláštereckých
zastupitelů v letošním roce bude
schvalování rozpočtu na rok 2011.
Návrh rozpočtu, o kterém budou
zastupitelé na prosincovém zasedání hlasovat, je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách města.
My vás nyní seznámíme alespoň se
základními údaji.

Venku mrzlo, na zemi ležel lehký poprašek sněhu a ulicemi vedoucími k náměstí proudily davy lidí. Byl 28. listopad, první adventní neděle a na náměstí se chystalo tradiční rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby. První skupinky návštěvníků přivítalo svátečně nazdobené náměstí už krátce po poledni, kdy se otevřely
vánoční trhy. O několik desítek minut později odstartoval na hlavním jevišti v dolní části náměstí kulturní
program. Před zraky diváků zachumlaných do teplých svršků, šál a čepic se postupně vystřídali malí i větší
hudebníci a zpěváci ze Základní umělecké školy. S postupujícím soumrakem se náměstí stále více zaplňovalo. Někteří diváci povzbuzovali tleskáním do rytmu vystupující soubory, další obklopili okolostojící stánky,
kam je přilákala vůně klobás, trdelníků či horké medoviny, ti nejmenší pak obdivovali dřevěný betlém. Krátce před šestou hodinou utichly koledy a vánoční písně a zpěváky skupiny Hnedle Vedle vystřídal na pódiu
klášterecký farář Artur Ściana, který k zcela zaplněnému náměstí pronesl několik slov o významu adventu a
Vánoc. Po něm popřál všem přítomným krásné a pokojné svátky také starosta města Jan Houška. Na připraveném adventním věnci zaplála první svíčka a náměstí se ponořilo do tmy. Oči přítomných se zvedly k nebi,
na kterém se vzápětí rozprskla první barevná světlice. Ohňostroj právě začal. Po několik následujících minut
se na obloze odehrávalo zářivé divadlo, které zakončil efektní barevný déšť. Náměstím se rozlehl potlesk a
obdivné výkřiky. Pohledy všech se stočily z oblohy směrem k vánočnímu stromu. Chvilka napjatého ticha...
Konečně! Stovky světýlek se rozsvítily. Advent v Klášterci právě začal.
-lara-

Město Klášterec nad Ohří děkuje partnerům akce Skupině ČEZ, a.s. a Severočeským dolům a.s.
ucházeli o přízeň poroty z řad veřejnosti. Porotci se zhostili svého poslání velmi zodpovědně a z nazdobených táců
mizel jeden kousek štrúdlu za druhým.
Po dlouhém koštování vyřkla porota
následující ortel: nejlepší štrúdl se letos

povedl paní Zdeně Seifrtové, která se po
druhém a třetím místě z předchozích
ročníků dočkala zaslouženého vítězství.
Druhý nejlepší závin se zrodil pod šikovnýma rukama pana Bohumila Šimůnka
a třetí místo přiřkla porota štrúdlu paní
Ivetě Durčiakové.
Zimní odpoledne provoněné štrúdlem
a zpestřené vystoupením malých
hudebnic ze Základní umělecké školy
uteklo jako nic. Nezbývá než pilovat
recepty a čekat až za rok vyhlásí ředitel
městské knihovny Martin Biša další ročník adventního štrúdlování.
-lara-

K pořádání akce „Adventní štrúdlování 2010“ přispěly sponzorskými dary
následující firmy: Severočeské doly
a.s., THUN 1794 a.s., Sady Klášterec
nad Ohří, HOTEL Bohemia Excellent
a knihkupectví Helena Blehová. Moc
jim touto cestou děkujeme.
Městská knihovna

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

www.klnoviny.cz

V kolonce předpokládaných celkových příjmů města pro rok 2011 je
uvedena částka 177,917 milionů
korun. Oproti předchozím několika
letům se jedná o pokles v řádu desítek milionů korun. Očekávané nižší
příjmy v příštím roce jsou způsobené
nejen nižšími daňovými příjmy od
státu, za které může hospodářská
krize, ale hlavně nižší příjmy z prodeje
majetku města.
více na str. 2

OMLUVA
V článku nazvaném „Klášterečtí
zastupitelé zvolili nové vedení města pro příští volební období“ uveřejněném v Kláštereckých novinách č.
22/2010 jsme Ing. Kateřině Mazánkové přisoudili nesprávně titul Mgr.
Jmenované se tímto omlouváme.
Redakce Kláštereckých novin

Pejsek není hračka

Každý rok se opakuje stejná situace.
Děti dostanou k Vánocům jako dárek

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

štěně. Mají z něj radost, ale pak rodina
zjistí, že pejsek u nich nemůže dostat
potřebnou péči. Zbavit se pejska je
smutné. Všem je to líto, ovšem pro
pejska je ztráta lidí, které má rád,
obzvlášť zraňující, pejsek to nechápe.
Když se pak dostane do našeho útulku, musí si zvykat na nové prostředí,
na nový kolektiv. V útulku dostane veškerou péči, je očkován proti
nemocem, netrpí zimou ani hladem,
ale lásku a prostředí rodiny mu žádný
útulek nahradit nemůže.
Prosíme proto všechny, kdo chtějí pejska, zvažte, zda mu můžete
potřebnou péči poskytnout. Přijďte
se k nám do útulku podívat, jak tu
psíci žijí.
Přejeme příjemné a spokojené svátky
a neubližujme sobě ani zvířátkům.
MVDr. Jan Vopálka a Ivo Fischl,
psí útulek v Ciboušově
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Rozpočet města 2011
Po čtyři roky proudily do obecní poklady nemalé peníze z prodeje bytů. Tyto
nadstandardní příjmy ale letošním rokem končí a město se bude muset pro
příště spokojit s rozpočtem zhruba o třetinu nižším než dosud.
Nižší příjmy pochopitelně znamenají i nižší výdaje. Po prostudování návrhu
rozpočtu zjistíme, že s menšími rozpočty se budou muset popasovat téměř
všechny odbory.
S největší částkou – zhruba 41 milionů korun – bude v příštím roce hospodařit odbor vnitřní správy. Z částky mu vyčleněné se hradí nejen platy
zaměstnanců úřadu a městských strážníků, ale také například provoz úřadu
– poštovné, telefony, energie, školení zaměstnanců apod.
Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí bude mít
podle zmíněného návrhu k dispozici 39 milionů korun. Na 16,7 milionu
korun vyjde údržba města, kam spadá správa a údržba veřejného osvětlení,
dětských hřišť, hřbitova, psího útulku, údržba komunikací či provoz MHD.
12,8 milionu korun vydá město za sběr, svoz a zpracování komunálního a
dalšího odpadu. Na údržbu veřejné zeleně je pro příští rok vyčleněno 8,2
milionu korun.
Odbor sociálních věcí a školství může pro příští rok počítat s částkou 37
milionů korun. Kromě financování rozpočtových organizací města (základní školy, mateřské školky, Dům dětí a mládeže, Městský ústav sociálních
služeb), které přijdou město v příštím roce na 26,3 milionu korun, jsou největšími položkami v návrhu rozpočtu tohoto odboru dávky hmotné nouze
(9,7 milionu korun) či pravidelný příspěvek Nemocnici Kadaň, a.s. (500 tisíc
korun).
S podstatně nižšími rozpočty se musí spokojit zbývající čtyři odbory. Pro
odbor kultury, marketingu a cestovního ruchu je v příštím roce vyčleněna suma 16,6 milionu korun. Z této částky je hrazen nejen provoz zámku,
kulturního domu a městské knihovny, ale také například vydávání Kláštereckých novin, veškerá propagace města včetně účasti na veletrzích cestovního ruchu. V rozpočtu OKM je pamatováno i na dotaci kinu Svět či na
financování velkých kulturních akcí, jako jsou Klášterecké hudební prameny, Klášterecké promenády, zahájení lázeňské sezóny, Klášterecké divadelní
žně či rozsvícení vánočního stromu.
S 11,2 miliony korun počítá návrh rozpočtu pro odbor rozvoje města, realizace investic a správy majetku. Největší částka – 2,48 milionu korun – je
vyčleněna na opravy školských zařízení. Rovný milion by měl jít do oprav
zámku, další stovky tisíc korun pak do oprav komunikací, chodníků či
druhé etapy rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí. Nejvyšší
položkou v oddělení správy majetku je pojištění majetku města (1,6 mil.) a
dotace Lázním Evženie, a.s. (1,2 mil.).
Ekonomický odbor bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 6,5 mil
korun. Z této částky bude hradit například úroky z úvěrů, dotace, kterými
disponuje zastupitelstvo, rada města a starosta, nebo grant na podporu
kulturní činnosti.
S nejmenším rozpočtem – pouhými 490 tisíci – se bude muset spokojit
odbor sekretariátu starosty.
Kromě výše zmíněných odborů jsou v návrhu rozpočtu pro rok 2011 uvedeny také rozpočty městské policie (700 tisíc korun) a civilní a požární ochrany
(1,4 mil.). Kolonka s názvem rezervy obsahuje částku 13,6 milionu korun.
Takové je tedy stručné shrnutí návrhu rozpočtu pro příští rok, který bude
předložen zastupitelům ke schválení na jejich prosincovém zasedání.
Na závěr je třeba zdůraznit, že částky uvedené v návrhu nejsou samozřejmě konečné. K menším i větším změnám ve schváleném rozpočtu může
docházet v průběhu celého roku. Děje se tak prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, která schvaluje rada města a zastupitelstvo. Může se stát, že
město získá dotaci, prodá neplánovaně nějaký majetek nebo zaznamená
díky zlepšující se hospodářské situaci vyšší daňové příjmy. Příjmy a výdaje
jednotlivých odborů se tak mohou vzhledem k aktuální situaci snižovat i
zvyšovat. Pokud se tedy někomu při pohledu na návrh rozpočtu zdá, že
například investičních akcí naplánovaných pro příští rok je málo nebo že
město nevyčlenilo dost prostředků na to či ono, existuje stále ještě naděje,
že skutečnost bude nakonec lepší.
-lara-

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
dle zákona č.128/2000 Sb., § 39 odst.1 zveřejňuje tímto záměr prodeje bytových jednotek, které jsou určeny k prodeji v IV. etapě prodeje bytového fondu
Města Klášterce nad Ohří, a to dle Zásad prodeje bytového fondu Města Klášterce nad Ohří - obálkovou metodou

bytová jednotka č. 376/13 /3+1/ v 1 n.p.,
bez nájemníka v ulici Václava Řezáče, základní nabídková cena: 372.413,Kč, včetně spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku a společným prostorám

Policie informuje ...

Jako ve zlém snu ...
X Nemilé překvapení zažil muž
z Klášterce nad Ohří. Když totiž chtěl
odejet svým vozidlem, které ponechal zaparkované za domem na parkovišti, auto bylo pryč. Zloděj s ním
odejel na neznámé místo, vyhlášené
pátrání bylo do současné doby neúspěšné. Majitel vyčíslil škodu na 80
tisíc korun.

Možná se dá na modlení ...
X20letý mladý muž z Klášterce nad
Ohří si převzal obvinění z trestného
činu krádeže. Na konci srpna vnikl do
panelového domu v ulici 17. listopadu, kde z místnosti kočárkárny odcizil
jízdní kolo za 4500 korun. Další dva
tisíce korun bude stát oprava poškozených věcí. Po nezbytných opatřeních byl pachatel propuštěn, jeho další vyšetřování probíhá na svobodě.

Školákům pomohou evropské peníze
Na konci května rozjelo ministerstvo
školství projekt pro základní školy,
který jim má zprostředkovat peníze z dotací Evropské unie, aniž by
školy byly závislé na poradenských
firmách, které odčerpají velkou část
peněz přiznaných škole. Naše škola
byla jedna z prvních v celém kraji,
které sestavily projekt a ten byl ministerstvem schválen. V našem městě a
okolí jsme zatím jedinou školou, která
této možnosti využila a má již peníze
na zlepšování výuky ve své škole.
Podstatou projektu je možnost školy zvolit si své zaměření, škola má
možnost rozhodnout se mezi individualizací výuky, tvorbou učebních
materiálů nebo školením pedagogů.
Při rozhodování jsme museli zvážit i
dlouhodobý efekt, který budou mít
žáci z tohoto projektu. Po důkladném
zvážení se většina našich pedagogů
rozhodla, že nejlepším řešením bude
vytvořit dostatek výukových materiálů, které nám pomohou lépe naplňovat náš školní vzdělávací program.
Naši pedagogové se rozhodli vytvořit
během dvou let úctyhodných 1920
výukových materiálů. Pro lepší výsled-

ky našich žáků se materiály vytváří pro
všechny ročníky a většinu předmětů,
takže žáci naší školy nebudou čerpat
výhody z evropských peněz pouze 2
roky, ale celou školní docházku. Navíc
se naši žáci dočkají i zlepšení vybavení
tříd a odborných učeben, mezi první
velkou změnu patří nákup nových
počítačů pro největší ze tří počítačových učeben. V průběhu realizace
projektu také rozšíříme počet interaktivních tabulí.
Projekt byl zahájen 1. září a do konce
listopadu vytvořili naši vyučující již
přes 200 výukových materiálů, které žáci použili ve výuce – především
v matematice, přírodních vědách a
anglickém jazyce - na obou stupních
naší základní školy. Přitom tvorba jednoho výukového materiálu zabere
zhruba dvě a půl hodiny.
Snahou naší školy je také zprostředkování části takto vytvořených výukových materiálů pomocí internetu,
a proto naše škola používá výukové
prostředí Moodle, kde žáci mohou
část z takto vytvořených materiálů
využívat i pro svoji domácí přípravu.
Mgr. Miloslav Hrachovec

Zajímavé řešení neshod ...
XVzájemné neshody v partnerském
soužití řešila svérázným způsobem
33letá žena z Klášterce nad Ohří. Svému příteli totiž poškrábala vozidlo,
které ponechal zaparkované na místní komunikaci. Oprava poškozených
částí auta bude majitele stát nejméně
10 tisíc korun. Další okolnosti případu nadále vyšetřuje policie, žena je
podezřelá z trestného činu poškození
cizí věci.

Myslel, že na to nepřijde...
XNotebook a finanční hotovost odcizil 22letý mladík z bytu v Klášterci nad
Ohří. Od poškozené měl v bytě pronajatý pokoj a odvděčil se jí tím, že uvedené věci majitelky odnesl. Poškozená vyčíslila škodu na 48 tisíc korun. Na
nepoctivého nájemníka čeká obvinění z krádeže.

Firma ZF Electronics Klášterec s.r.o.

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

Mistr výroby – technický asistent
Základní požadavky:
• SŠ vzdělání technického směru
• znalost německého jazyka na komunikativní úrovni
• znalost práce na PC (Windows, MS Office)
• řidičský průkaz sk. „B“
• zkušenosti s vedením týmu podřízených

bytová jednotka č. 379/9 /2+1/ v 3 n.p.,
bez nájemníka v ulici Václava Řezáče, základní nabídková cena: 288.140,Kč, včetně spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku a společným prostorám
Podmínky prodeje:
Město Klášterec nad Ohří nabízí prodej uvedených bytových jednotek tomu žadateli, který učiní nejvyšší nabídku, přičemž tato nabídka nesmí být nižší, než je uvedená
základní nabídková cena.
Podmínkou podání žádosti je složení jistiny ve výši 10.000,- Kč na účet Města Klášterce nad Ohří.
Žádosti a nabídky zasílejte v zalepené obálce s nápisem: „Žádost o koupi b.j…. - NEOTEVÍRAT“ na adresu nebo osobně: Městský úřad, podatelna, Nám. E.Beneše 85, 431 51
Klášterec nad Ohří, nejpozději do 22.12. 2010. Doklad o složení jistiny je nutné přiložit
k obálce.
Pokyny pro úhradu jistiny a případné další dotazy Vám budou sděleny na adrese
nebo na kontaktech:
Městská energie s.r.o., kancelář č.106, Pod Stadionem 415, Klášterec nad Ohří,
tel: 474 638 019, 774 211 396, Fax: 474 638 027,
E-mail.: opltova@mestskaenergie.cz

Nabízíme:
• výdělek odpovídající dosaženým výkonům
• možnost profesního vzdělávání a kariérního růstu
• finanční příspěvky vyplácené na dovolenou a na vánoce
• jeden týden dovolené navíc
• dotace stravy a další výhody

Bližší informace na personálním oddělení:
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 359 111
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz
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Statistika nuda je, má však cenné údaje
Pojďme se podívat na komunální volby pro roky 2010 – 2014 očima statistiky, neboť místní noviny měly asi zakázáno nebo nestihly
(to je ta lepší varianta) přinést více informací a to hlavně osobní statistiky jednotlivých zastupitelů.
Z tabulky je patrno, že:
01 Bc. Jaroslav Krejsa, 52 let, PB
952 (18.05%) 916
• šedá barva značí opozici
02 Vladimír Klíma, 54 let, ZKL
927 (8.46%) 576
• volby v jednotlivcích vyhrála opozice
03 PaedDr. Miroslav Řebíček, 53 let, SZSP 818 (9.58%) 1018 • voliči si přáli změnu ve vedení města
• požadovali vysokoškolsky vzdělané
04 Ing. Kateřina Mazánková, 40 let, SZSP 816 (9.55%) 315
lidi, mladé lidi, morálně bezúhonné
05 Mgr. Jana Dimunová, 55 let, ZKL
806 (7.35%) 360
a určitě 1 – 2 ženy do rady města. Při06 Jan Houška, 62 let, ODS
743 (8.67%) 714
starosta
tom nejen koalice takové kandidáty
nabízela
07 Mgr. Miroslav Andrle, 60 let, ODS
719 (8.39%) 608
radní
• až v druhé polovině první desítky nej08 PaedDr. Václav Homolka, 55 let, KSČM 711 (7.46%) 693
radní
úspěšnějších se objevují první koalič09 Ing. Štěpán Kostelník, 41 let, SZSP
675 (7.90%) 269
předseda FV
ní zastupitelé
• většina zastupitelů si polepšila v počtu
10 Bc. Dagmar Megová, 47 let, ZKL
630 (5.75%) 431
získaných hlasů (účast v r. 2010 32,53
11 Věra Bobisudová, 56 let, ČSSD
617 (6.18%) %, v r. 2006 32,03 %)
12 Miroslav Bilík, 58 let, ČSSD
588 (5.89%) 632
místostarosta
• zastupitelé ČSSD tratili hlasy oproti
minulému volebnímu období. Po
13 Stanislav Pechouš, 36 let, ČSSD
577 (5.78%) 632
radní
odchodu osobností (Řebíček, Dimun
14 Karel Pech, 58 let, KSČM
570 (5.98%) 504
a pí Pokorná) a při kvalitě klášterec15 Bc. Jaroslav Kohout, 39 let, KSČM
554 (5.81%) předseda KV
kých lídrů ČSSD se propad dal oče16 Ing. Stanislav Stehlík, 50 let, TOP 09
493 (8.12%) 415
místostarosta
kávat
• propad by byl jistě horší, kdyby za
17 Mgr. Věra Kalauzová, 35 let, ODS
475 (5.54%) ČSSD nekandidovala pí Bobisudová
18 Ivan Dimun, 57 let, SNK ED
459 (10.08%) 793
(získala nejvíce hlasů, ač není člen19 Josef Herout, 62 let, ND
440 (9.95%) radní
kou)
• hlasy tratil i Ivan Dimun z SNK ED
20 Ing. Tomáš Bernášek, 40 let, TOP 09
417 (6.87%) 300
• rada Města stárne a 36letý Pechouš
21 Josef Suchý, 38 let, VV
383 (9.03%) s 50letým Stehlíkem to nevytrhnou.
• jediným kvalitním kandidátem na
důležitém místě je Ing. Kostelník
Porovnání s městy v chomutovském okrese:
(předseda FV). To se asi nedá říci o
druhém předsedovi KV. I zde by měl
být kvalitní a morálně silný kandidát.

Legenda:
• prameny www.volby.cz a webové stránky jednotlivých měst
• informace v poznámce se vztahují pouze k období 2010 – 2014
• SOS - Strana pro otevřenou společnost , ZKL - Za Klášterec lepší, SZSP - Strana zdraví, sportu
prosperity, FV - finanční výbor, KV - kontrolní výbor, ObÚ - obecní úřad

Co z této statistiky vyplývá:
• Klášterec je jediné město v našem okrese, kde má v radě komunistu a to díky
silné koalici KSČM + ODS (zakladatel
Houška září 2003)
• ve všech městech našeho okresu ovládly radnice strany, které získaly i silné
mandáty v jednotlivcích, to se nedá říci
hlavně o našem městě
• i když Vejprty mají 5 krát míň voličů než
Klášterec, tak jejich kandidáti leckdy
mají více hlasů než někteří klášterečtí
lídři (tabulka)
• Vejprty nemají radu města, ale mají
od volebního období 2010 – 2014 dva
neuvolněné místostarosty, což znamená, že za práci pro město nepobírají pravidelný plat; jen doplněk, staronový starosta Klášterce při své argumentaci pro
2 místostarosty v Klášterci uvedl model
Vejrprt, ale zapomněl, že Vejprty nemají
nejen radu, ale oba místostarostové
jsou neuvolnění, tudíž nezatíží mandatorní výdaje obecního rozpočtu
• ve třech městech v okrese má v radě
města zastoupení žena, tak není v Klášterci a Jirkově
• nejstarším kandidátem ve vedení města je Stanislav Moutelík z Jirkova 69 let,
nejmladším je Tomáš Kluc z Vejprt 38
let
• nejstarší vedení města má Klášterec s Ø
56,6 let, Jirkov Ø 56 let, Kadaň Ø 50 let,
Chomutov Ø 46,6 let a Vejprty Ø 46 let
• přestože Klášterec nemá tak velikou
pravomoc ve státní správě, tak má zcela zbytečného místostarostu, Kadaň je
obec III. stupně a má pouze jednoho
místostarostu

Vysvětlení :
• obec I. stupně je každá obec (např. Perštejn, Domašín)
• obec II. stupně (Vejprty, Klášterec, Jirkov) je s pověřeným obecním úřadem, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém
území státní správu, obvykle ji také vykonává také pro obce v okolí.
• obec III. stupně (Chomutov a Kadaň) s rozšířenou působností. Některé z pověřených ObÚ jsou zároveň i ObÚ obcí s rozšířenou
působností, z čehož vyplývají další působnosti státní správy.
• Údaje jsou poplatné této době a je také možné, že již došlo ke změnám v zastupitelstvu. Je to můj osobní názor, který nikomu
nevnucuji. Myslím si, že jsem předeslal dost informací k tomu, aby si každý čtenář udělal vlastní názor.
V Klášterci nad Ohří dne: 13. 11. 2010, Bc. Jaroslav Krejsa, zastupitel za Pravý Blok
Tvrzení: „Vejprty nemají radu města, ale mají od volebního období 2010 - 2014 dva neuvolněné místostarosty, což znamená, že za práci
pro město nepobírají pravidelný plat; jen doplněk, staronový starosta Klášterce při své argumentaci pro 2 místostarosty v Klášterci uvedl
model Vejprt,ale zapomněl, že Vejprty nemají nejen radu, ale oba místostarostové jsou neuvolnění, tudíž nezatíží mandatorní výdaje
obecního rozpočtu“ uvedené v příspěvku Bc. Krejsy není pravdivé. Vejprty mají Radu města, protože Rada města se nevolí pouze v
obcích, které mají méně než 15 členů zastupitelstva. Vejprty jich mají právě 15.
Viz. § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: „Radu obce tvoří starosta, místostarosta
(místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11
členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má
méně než 15 členů.“
Složení Rady města Vejprty (mj. lze ověřit na webových stránkách města Vejprty):
1. Gavdunová Jitka - starostka (ODS), 2. Volín Vlastimír - místostarosta (SOS), 3. Mgr. Kluc Tomáš - místostarosta (ODS), 4. Kratochvíl
Petr (ODS), 5. Josef Kadlec (ČSSD).
Uvolněný i neuvolněný funkcionář města nepobírá plat, ale odměnu, a to vždy pravidelnou, vyplácenou měsíčně. V případě představitelů města uvolněných do funkce je určena dle příslušné vyhlášky, v případě neuvolněných její výši určuje Zastupitelstvo obce.
Je ovšem možné, že neuvolněný funkcionář svoji funkci vykonává i bez nároku na odměnu. Zda byla či nebyla přiznána odměny za
výkon funkce neuvolněného zastupitele, je možné ověřit v usneseních Zastupitelstva města.
Mgr. Lenka Antolová, tajemník MěÚ Klášterec nad Ohří

Zimní rekreaþní doprava Klínovec, Boží dar
zajišĢují mČsta KadaĖ a Klášterec nad OhĜí
PĜepravu zajišĢuje:
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jednotné jízdné 50 Kþ tam i zpČt platné na jeden den. Rodinné jízdné 2 dospČlí + 2 dČti nebo 1
dospČlý 3 dČti 150 Kþ.
jízdenky je možno zakoupit v autobusu nebo v informaþních centrech v Kadaní, Mírové námČstí
1 a Klášterci nad OhĜí, nám. Dr. E. Beneše 86

Přišlo na adresu redakce ...

Nelichotivá bilance
Nejednomu občanu Klášterce nad Ohří zatrnulo při čtení článků v několika celostátních
denících a regionálním týdeníku, kde byla zmínka o našem městě! Bohužel to nebyla
upoutávka na krásy našeho města, ale bylo zde vyhodnocení největších znečišťovatelů
v jednotlivých krajích. Dle těchto článků, které čerpaly z údajů v Integrovaném registru
znečištění (IRZ), je společnost BV PLAST největším znečišťovatelem v sekci „Potencionálně rakovinotvorných látek“ v severních Čechách, kdy i Elektrárna Prunéřov „dodává“
do ovzduší polovinu látek co firma BV PLAST. Je zvláštní, že tato firma neustále každým
rokem zvyšuje nejen svou výrobu, ale i vypouštění potenciálně rakovinotvorných látek
do ovzduší. Zde si můžeme klást otázku, kde je hranice tohoto zvyšování a tím i obtěžování občanů Klášterce nad Ohří nepříjemným zápachem, ale hlavně vystavování riziku
rakovinotvorných látek v ovzduší? Je s podivem, že tento chemický provoz je umístěn
na katastru města, které se snaží získat lázeňský status. Samozřejmě obtěžující zápach
je jedna věc, kterou může pociťovat pouze několik stovek občanů v nejbližším okolí,
ale polétavý prach, který v sobě obsahuje rakovinotvorné mikročástečky, pocítí i lidé
ve vzdálenějším okolí. To, že je tento zápach neobtěžuje, neznamená, že si tyto částečky nenajdou cestu přes dýchací ústrojí, popřípadě přes kůži do těla. Za nějaký čas se
může objevit u obyvatel Klášterce nad Ohří zvýšené onkologické onemocnění. Je také
důležité zmínit, že v dosahu několika desítek metrů od tohoto chemického provozu je
mateřská školka, kterou navštěvují naše děti. V době schvalování měl tento chemický
provoz zpracován různé studie, např. tzv. rozptylovou mapu, které počítala s produkcí
na nějaké výši, ale za pět let působení se tato produkce několikrát znásobila a tato mapa
je v dnešní době naprosto k ničemu. Dosah rozptylu byl pár metrů za tehdy ještě průhledným plotem, ale dnes? Dosah zápachu může být sice několik desítek metrů, ale co
mikročástečky obsahující potenciálně rakovinotvorné látky? Ty mohou při větru doletět
i na vzdálenost několika stovek metrů. Rádi bychom znali názor představitelů města na
nové informace, a proto je v nejbližší době požádáme o schůzky a podáme přes zastupitele interpelace při zastupitelstvu města. Musíme říci, že po těchto článcích v periodicích se na nás obrací velké množství lidí a jen nevěřícně kroutí hlavou nad umístěním
tohoto chemického provozu na území našeho jinak krásného města.
Petr Gál

Z historie...
V Kláštereckých novinách jsme se kauze BV Plast poprvé věnovali na podzim roku
2006, kdy na základě iniciativy Petra Gála vznikla proti provozovně firmy BV Plast (tehdy ještě pod názvem B-O-B Trans) první petice, pod kterou připojilo své podpisy na
třináct nespokojených obyvatel z přilehlých ulic.
„Jedná se o výrobu z kategorie vyššího znečištění ovzduší. Vůbec nerozumím tomu, že
byla povolena v zastavěné části města. Vždyť my jsme nemohli během léta ani posedět
chvíli na zahradě nebo mít otevřená okna,“ argumentoval tehdy proti závodu na výrobu ztužených plastů v Nádražní ulici Petr Gál.
Na prvním oficiálním setkání s nespokojenými občany, které se uskutečnilo v září
2006 za přítomnosti starosty města, vedoucího odboru životního prostředí a zástupkyně České inspekce životního prostředí, přišel majitel firmy Pavel Volák s nabídkou
zabudování dodatečného filtračního zařízení. Finančně a technicky náročné opatření
slíbil uvést do provozu nejpozději do konce roku 2007.
Vyhlídka na rok a půl dlouhé čekání s nejasným výsledkem autora petice Patra Gála
příliš neuspokojila. Redakci Kláštereckých novin tehdy přednesl své vlastní řešení.
„Nejlepší by bylo, kdyby město nabídlo panu Volákovi jiné prostory někde za městem, kde
by svou výrobou firma nikoho neobtěžovala. Nechceme podnikání pana Voláka nijak ublížit, jde nám jen o naše zdraví.“
Přestože Pavel Volák vysvětloval zvýšení zápachu z provozu extrémně teplým létem, v
zimě se situace ještě zhoršila. Pod petici proti provozu na výrobu plastů v těsném sousedství rodinných domů přibyly další desítky podpisů. Vedle obyvatel z ulic Pražská,
Osvobozená, Souběžná a Ciboušovská se začali přidávat i lidé ze vzdálenějšího okolí z Ciboušova, z ulic Lesní, Pionýrů, Větrná, Petlerská, Komenského, Královehradecká...
Na konci roku 2007 byl dodatečný biologický filtr skutečně nainstalován, ale lidé,
kteří bydlí v okolí provozovny v Nádražní ulici, velkou změnu nezaznamenali. Signatáři petice se postupně obrátili na krajský úřad odbor životního prostředí, na Českou inspekci životního prostředí i na tehdejšího poslance za Stranu zelených MVDr.
Rabase. Ve výrobně firmy BV Plast proběhlo několik kontrol, které ale nic mimořádného neshledaly. Autoři petice a nyní už také členové občanského sdružení Za Miřetice
lepší zopakovali důvody svého počínání: „Nejde nám o boj s panem Volákem, nemáme
nic konkrétně proti němu, nám vadí ten zápach. Jako hlavní problém vidíme to, že byl
tento provoz v tak těsné blízkosti obytných zón vůbec povolen. Uvědomujeme si, že ani
občanské sdružení, ani město Klášterec nemá ze zákona pravomoc k tomu, aby provoz
zakázalo nebo omezilo. Může ale tlačit na příslušné instituce, které tuto možnost mají.“
Uběhly další dva roky a zdálo se, že se situace zlepšila. Zápach z výrobny slábl a nebyl
tak častý. Před několika týdny ovšem vydal Integrovaný registr znečištění (www.irz.
cz) údaje za rok 2009, které nevyznívají pro kláštereckou provozovnu firmy BV Plast
nijak lichotivě. Její emise styrenu stouply proti loňskému hlášení na více jak dvojnásobek z 1345 na 3006 kg za rok, čímž se tato stala největším „producentem“ rakovinotvorných látek skupiny 1 a skupiny 2 v Ústeckém kraji. Poněkud paradoxní je, že
naproti tomu emise z provozovny ve Vernéřově za stejné období poklesly z 2220 kg
na 999 kg za rok.
O komentář k nastalé situaci jsme
pochopitelně požádali majitele firmy
BV Plast Pavla Voláka. Ten nám ale
sdělil, že se k celé záležitosti nebude
vyjadřovat.
-lara-
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Povídání o adventu s páterem Ścianou

Nezbytnou součástí adventu je také
adventní věnec a postupné zapalování
svící na něm. Tento zvyk je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl
podobu dřevěného kola od vozu. Jeho
historie nás zavede do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku, přesněji do záchranného ústavu pro opuštěné děti. Pracoval tam mladý pedagog
a kněz Johann Hinrich Wichern, který v

roce 1839 poprvé pověsil před Vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi.
Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící,
4 velké - bílé a 19 malých - červených,
na každý den do Štědrého dne. V roce
1851 byla celá jídelna tohoto útulku
poprvé vyzdobena jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec.
Tento předvánoční zvyk se šířil velmi
rychle. První adventní věnec v kostele
v Čechách, měl však pouze čtyři svíce.
V našem století se objevuje tento zvyk
v jižní - katolické části Německa.
Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec do cele Evropy a také až
do Severní a Jižní Ameriky. Kruhová
podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost.
Zelené větve, z kterých se věnce vyrábí,
byly v předkřesťanské době přinášeny
do domů. Vonící větve, jak se věřilo,

sloužily přátelským lesním duchům
jako útočiště a věnce ze slámy měly
přinášet požehnání, odrážet zlé duchy.
Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, znamením to slunce. Tradiční barva
adventního věnce je však červená a
zelená. Červená upomíná na krev Pána
Ježíše prolitou na kříži za spásu světa,
obě barvy pak symbolizují život. Jako
ozdoba se používají také jablíčka, od
času ráje jsou plody života - kulaté jako
věnec sám a dobré jako Boží přízeň.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál
krásné prožiti adventní doby a celých
vánočních svátku. Srdečně vás také
zvu na tradiční půlnoční mší svatou
na štědrý den 24. prosince od 21 hod.
v kostele Nejsvětější Trojice. Ať vás Pán
Bůh v tomto čase žehná a chrání.
Artur Ściana

Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270, 432 01 Kadaň
Příjem objednávek na provádění
revizí a kontrol plyn.
Zařízení pro SVJ na rok 2011

Revize, kontroly plynových zařízení
Prodej (montáž) plynových spotřebičů
Rozvody plynu lisováním (materiál měď)

VOLEJTE - Tel.: +420 731 101 438

E-mail: figas@seznam.cz

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

T R. D. Artur Ściana promluvil k zaplněnému náměstí na akci Rozsvícení vánočního stromu

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

Prožívám advent - čas bezprostředního
očekávání Vánoc. Očekávání je nezbytnou součástí lidského života - kdo nic
nečeká, ten už může jedině zemřít.
Čekat ve smyslu adventu, to znamená
připravit neje své domácnosti, ale přede vším svá srdce na svátky, kdy budeme vzpomínat památku slavného narození Pana Ježíše v Betlémě před víc
jak dvěma tisíci lety.

Už víte, co nadělíte pod stromeček?
V letošních předvánočních nákupech bodují u Čechů
netradiční zážitky a kuriózní dárky. Mnozí tak najdou pod
vánočním stromečkem dárkové poukazy na trénink mozku,
projížďku fekálním vozem nebo třeba výlet na skákacích
botách. Tento zvýšený zájem o kuriózní dárky zaznamenali
provozovatelé e-shopů a prodejci netradičních dárků.
„Jenom za listopad jsme připravili přes třicet dárkových poukazů na trénink mozku Mindballem, které si u nás lidé objednali pro své rodinné příslušníky nebo kamarády. Poukazy si
zákazníci žádají vystavit na konkrétní jména,“ popisuje zvýšený zájem o tento typ vánočních dárků Eva Fruhwirtová
z Hradce Králové a dodává, že hra Mindball je novinkou v
České republice, hrají ji dva hráči a slouží k tréninku mozku
a koncentrace.

Vánoční bohoslužby Farnost Klášterec nad Ohří
24.12. 2010 (pátek) Štědrý den
21.00 hod.: PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
25.12. 2010 (sobota) Slavnost Narození Páně
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
26.12. 2010 (neděle) Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (Svátek sv.
Štěpána, prvomučedníka)
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
27.12. 2010 (pondělí) Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty – při mši sv.
obřad svěcení a podávaní vína (je možnost přinést k posvěcení vlastní víno
- všichni jsou srdečně zváni)
17.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
28.12. 2010 (úterý) Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
17.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
31.12. 2010 (pátek) Mše na zakončení občanského roku
17.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
01.01. 2011 (sobota) Slavnost Matky Boží Panny Marie
(Světový den modliteb za mír)
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Autorem fotografií je chomutovský fotograf a entomolog Pavel
Krásenský. Zaměřuje se především na makrofotografie hmyzu.
Své fotografie také publikuje v mnoha časopisech i odborné literatuře.

Češi v průběhu roku příliš neutráceli, investovali do nejnutnějších věcí, což souviselo s celkovou ekonomickou situací.
„Vánoce jsou specifickou dobou, lidé uvažují jinak a chtějí svým
blízkým darovat něco nezapomenutelného, něco, z čeho by
měli radost. Zajímavý zážitek nebo kuriózní dárek vyvolá daleko silnější emoční zážitek než očekávaný hmotný dárek,“ říká
psycholožka Magdalena Johanedisová.
Nejčastější způsob vyhledávání těchto dárků je přes internetové portály, které se věnují zážitkům a originálním dárkům.
Obdarované tak pod stromečkem nečekají velké zabalené
krabice, ale malé dopisové obálky, ve kterých jsou skryty
dárkové poukazy na jejich jméno.
-red-
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ, KULTURA

SD – 1. strojírenská
akciová společnost

hledá pro provoz v Tušimicích zaměstnance do pozice:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Adventní koncert

Richarda Pachmana

Požadujeme:
• vyučen v oboru a minimální praxe 3 roky;
• výhodou maturitní zkouška v oboru;
• výhodou praxe při montáži, údržbě a seřizovaní pracovních strojů
nebo technologických linek;
• kombinovaná praxe silnoproud a slaboproud výhodou;
• zkouška z vyhl. č. 50/78 Sb. §6 na elektrickém zařízení - platnost zkoušky není podmínkou.
Nabízíme:
• jistotu a sociální zázemí silné společnosti;
• možnost profesního růstu;
• závodní stravování, 5 týdnů dovolené, 13. a 14. dodatkový plat, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na dovolenou a další.
V případě zájmu kontaktujte p. Ladislava Červeného
telefon: 474 604 371, 723 905 701 e-mail: cerveny@sd1s.cz

V neděli 5. prosince se na zámku v Klášterci nad
Ohří uskuteční koncert Richarda Pachmana. V
adventním koncertním pořadu nazvaném
THE BEST OF 1990 – 2010 zazní průřez z 26
alb tohoto skladatele, zpěváka a malíře. Kromě
tradičních vánočních písní nebudou chybět
ani nové písně a ukázka z oratoria Mistr Jan
Hus či představení Egypt - princ Amun. Hosty koncertu budou zpěvačka a herečka Dita
Vích Hořínková a houslista Vladimír Kirikov.
Vstupenky budou k dispozici na místě před
koncertem, podrobné informace najdete na
webových stránkách www.pachman.cz

ŘÁDKOVÁ
Nabízím řešení obtížných životních
situací (vztahové, zdravotní, osobnostní problémy) formou alternativních
léčebných metod - rodinné konstelace, individuální terapie. www.zivot-laska-smich.cz Tel. : +420 725 180 146
Naučím anglický jazyk od úplných
začátečníků po pokročilé, kvalitně,
bez stresu. Tel. : +420 725 180 146
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 s balkonem,
nájemné 5 tis. Kč + elektřina, kauce 5 tis.,
vhodné pro 1 os., v Kl.n.o.
Tel.: 723 393 644
Koupím garsonku v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 653 672

INZERCE

veterinární okénko
Vážení majitelé všech zvířecích mazlíčků,
dnešní příspěvek bude věnován zejména majitelům koťat, kočiček a kocourků a povídat si budeme konkrétně o jejich
očkování. Zatímco u majitelů pejsků je očkování, dá se říct, automatickou věcí, kočičí kamarádi v tomto směru ještě
mají co dohánět. Nedávné případy na naší klinice mě přivedly k tomu, abych se věnovala právě tomuto tématu. Stále
častěji se setkáváme s tím, že majitelé přijdou s kočičkou až v momentě, kdy už pozorují příznaky nějakého onemocnění, a teprve pak se problém začíná řešit.
U koček, stejně jako u ostatních zvířat, existují vážná infekční onemocnění, proti kterým je možnost preventivního
očkování. Jejich léčení, pokud se už rozvinou, není žádná legrace a hodně také závisí na imunitním a celkovém zdravotním stavu zvířecího jedince. Může se tak stát, že i přes veškerou léčbu skončí boj s infekcí nakonec prohrou. Proto je
vždy lepší těmto onemocnění předcházet vakcinací než je léčit. Pokud je koťátko zcela v pořádku, začíná kočičí vakcinace ve 2 měsících věku. Zároveň koťátko v ordinaci celkově prohlédneme - častý je výskyt ušního svrabu, zejména u
venkovních kočiček, který můžeme začít okamžitě řešit. Koťátko navíc dostane celkové vnější i vnitřní odčervení. To je
nutné, jelikož koťata se vnitřními parazity nakazí již v době březosti od matky nebo po porodu při sání mléka. Odčervení je třeba provádět do stáří tří měsíců každý týden, poté do stáří šesti měsíců každý měsíc a dále čtyřikrát ročně.
Důležité je to zejména u koček venkovních, které chytají myši. Myši jsou přenašeči tasemnic, které mohou být přenosné i na člověka! Pokud již vidíme „červíky“ v trusu, je nutné odčervení zopakovat za dva týdny. Vnitřní parazité nejen
zraňují střevní sliznici, ale soupeří s kočkou o živiny, které přijme v potravě, a tak celkově oslabují její organismus.
Vraťme se nyní k samotnému očkování: základní kombinovaná vakcína je proti zákeřným virovým onemocněním a
to: 1. „kočičí rýmě“ - komplexu onemocnění dýchacího ústrojí, které se projevuje krvavým výtokem z nosu, erozemi
na jazyku, teplotou a přidruženy bývají i celkové příznaky jako kulhání, slabost, apatie, nechutenství, 2. panleukopenii koček – onemocnění zejména trávicího traktu, u kterého pozorujeme zvracení a krvavý průjem, současně virus
postihuje i kostní dřeň a nervový systém. Po měsíci, tedy ve stáří 3 měsíců, se vakcína přeočkuje a přidá se současně i
očkování proti vzteklině. Poté se očkuje stejné složení 1x za rok.
Není lepší raději preventivně očkovat než pak složitě léčit?!
MVDr. Petra Honomichlová

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 31. prosince
Městská knihovna
KŘÍŽEM KRÁŽEM
Martina Doležalová a Petr Dvořák: Výstava fotografií, mozaikových zrcadel a
bižuterie
do 31. prosince
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM
III. ročník výstavy škol
do 31. března 2011
Zámek - Galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
3. prosince v 18 hodin
Kino Svět
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
USA/Francie/UK 2010, 109 minut, český
dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
3. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ

USA 2010, 133 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
10. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
ČAS PRO KAŽDÉHO URČENÝ
Účinkuje taneční soubor Legarm – ZUŠ
Klášterec nad Ohří.
10. prosince od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
VÁNOČNÍ FANTASIE
Koncert ženského pěveckého souboru
Fantasie. Jako host vystoupí Fantasie
Junior.
Vstupné: 40,- Kč
10. prosince v 19 hodin
Kino Svět
KAJÍNEK
ČR 2010, 118 minut. Mládeži do 15 let
nepřístupné
Vstupné: 80,- Kč

náš
tip

16. čtvrtek v 17.30 a 20.00 hodin

OBČANSKÝ PRŮKAZ
ČR 2010, 137 minut.

Hořká komedie režiséra
Ondřeje Trojana Občanský
průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice
dospívajících mladíků, jejich
přátel, lásek a rodičů. Od
okamžiku, kdy v patnácti
letech dostanou občanský
průkaz, až do chvíle, kdy se
v osmnácti snaží uniknout
vojně a pokoušejí se získat
modrou knížku. Petr, Aleš,
Popelka a Míťa dospívají
v sedmdesátých letech, v
době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih
a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po
svém i společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor,
ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné dramatické a fatální.
Mládeži přístupné, Vstupné: 75,- Kč
4. prosince v 16 hodin
Kino Svět
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
USA 2010, 103 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč

12. prosince od 15 hodin
Kulturní dům
KOCOUR V BOTÁCH
Divadelní loutková pohádka. Hraje divadlo Elf Praha.
Vstupné: 50,- Kč

4. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
VĚNEČEK
K tanci hraje skupina METRUM. Večerem
provázejí taneční mistři Dagmar Knížetová a Jiří Čáp. Hosté: Taneční skupina SIGN
CRAB.
Vstupné: 170,- Kč

13. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
KONCERT PETRY JANŮ A ORCHESTRU GOLEM
Vstupné: 1. - 6. řada 280,- Kč / od 7. řady
250,- Kč / KMD 140,- Kč

5. prosince od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
THE BEST OF 1990 – 2010
Adventní koncert Richarda Pachmana
Vstupné: 80,- Kč
7. prosince od 17 hodin
Kulturní dům
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Vánoční zábavný pořad Tomáše Bartáka
a jeho žáků ZUŠ a skupiny KIKSVOKÁL.
Vstupné: 20,- Kč
7. prosince od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
SETKÁNÍ S ÚSMĚVEM, ANEB ŽIVOT
TROPÍ HLOUPOSTI
Komponovaný pořad plný písniček a
humorných scének. Hrají a zpívají plzeňští profesionální herci: Jitka Kubištová,
Ludmila Bednářová a Přemysl Kubišta.
Vstupné: 50,- Kč
7. a 8. prosince v 19 hodin
Kino Svět
BASTARDI
ČR 2010, 80 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč
9. prosince v 19 hodin
Kino Svět
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

14. prosince v 19 hodin
Kino Svět
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
ČR 2010, 105 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 75,- Kč
15. prosince v 19 hodin
Kino Svět
BIBLIOTHÉQUE PASCAL
Německo / Maďarsko / Velká Británie /
Rumunsko 2009, 105 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné,
Vstupné: 60,- Kč
16. prosince od 17 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
17. prosince od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
STŘÍBRNÉ VÁNOCE
Koncert mužského vokálního kvarteta Q
VOX.
Vstupné: 100,- Kč
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Hokejový motor se stále ještě nezadrhl
HC Klášterec – HC Děčín
8 : 2 (1:1, 3:0, 4:1)
Ve státní svátek 17. listopadu přivítal
Klášterec na domácím ledě Děčín. Jediný celek, který v letošním ročníku porazil
domácí tým, prohrával už v osmé minutě.
Nenápadná střela Martina Kocka zpoza
obránce překvapila děčínského gólmana
a dostala Klášterec do vedení 1:0. Před
koncem první třetiny ovšem chybovala
domácí obrana a Jan Filipovský srovnal
na 1:1. Za tohoto stavu se také odcházelo
do šaten.
Ve druhé třetině se však domácí hráči
utrhli ze řetězu. Ve 25. minutě zachytil
Panocha špatnou děčínskou rozehrávku
a Radek Šíp se s gólmanem nemazlil. O
sedm minut později si Miklovič a Řepík
vychutnali děčínskou obranu a druhý
jmenovaný zvýšil vedení Klášterce už na
3:1. Počtvrté se za záda děčínského gólmana trefil ve 34. minutě Jan Stehlík, když
domácí využili přesilovku.
Na góly bohaté utkání pokračovalo také
v poslední části utkání. Ve 44. minutě se
před děčínskou brankou prosadil Adam
Szakál a Klášterec vedl už 5:1. O minutu
později rozebrali domácí hostující obranu a šestý gól si do statistik připsal Tomáš
Polanský, který si šikovně počíhal u levé
tyčky děčínské branky. Unavený Děčín
vyměnil gólmana, ale ani Lavinger se
v brance příliš neohřál a už lovil puk ze
sítě. Obrana hostů zkolabovala a sedmý
klášterecký gól dal Karel Novotný. Sedm
minut před koncem utkání vyměnil gólmana také Klášterec. Damaška nahradil
Studnička a stejně jako jeho protějšek
čisté konto neudržel. V 55. minutě využili
hosté dvojnásobnou přesilovku a snížili
na 7:2. Poslední slovo v utkání však měli
domácí hráči. Osmnáct vteřin před koncem utkání uzavřel skóre zápasu Jan
Toman a Klášterec vyhrál 8:2.
„Do dnešního utkání jsme vstupovali s tím,
že chceme Děčínu oplatit zatím jedinou
letošní porážku, kterou jsme u nich utrpěli,“
hodnotil zápas trenér Michal Jäger. „Od
první minuty jsme byli na ledě pány. Byli
jsme lepší v pohybu i v důrazu a v podstatě
celých šedesát minut jsme Děčín přehrávali.“

měl co otáčet. Na začátku patnácté minuty se dostal do brejku Libor Řepík a puk
nakonec skončil v síti, ale až po odpískání,
takže gól neplatil. Jinak tomu ovšem bylo
o padesát sekund později. Holeš neudržel
Kockovu střelu a Jakub Loučka otevřel
skóre utkání.
Na druhý gól si museli domácí fanoušci
počkat až do 27. minuty. Roman Pražák
se vydal na výlet za Holešovu branku,
pak ovšem neočekávaně nahrál puk před
branku na přesně najíždějícího Jana Stehlíka a Klášterec vedl 2:0.
Další zajímavé momenty se odehrály až
v poslední třetině. Ve 44. minutě využili
hosté přesilovku a přesnou střelou nad
Damaškovo rameno snížil stav utkání
na 2:1 Martin Příhoda. K zajímavé situaci
došlo ve 48. minutě. Po chybě domácí
obrany se dostal ke střele hostující Nekvinda. Damašek střelu sice vyrazil, ale pouze
k Příhodovi, který poslal puk do klášterecké sítě. Hosté se již radovali z vyrovnávacího gólu, ale puk se najednou ocitl ve hře
a to dokonce na hokejce Marka Jáchyma,
který ovšem českolipskou branku minul
a vzápětí byl tvrdě atakován a vražen na
mantinel. Hosté se hodně rozčilovali a
domáhali se uznání branky. Hlavní rozhodčí nakonec po poradě s čárovými
gól uznal a bylo vyrovnáno. Neuplynuly
ovšem ani tři minuty a Martin Kalinovič
nekompromisní dělovkou dostal domácí
opět do vedení. Na konci utkání se hosté
odhodlali k power-play a čtyřicet sekund
před závěrečným hvizdem se opět
domáhali vstřelení gólu po závaru před
Damaškovou brankou. Tentokrát byl rozhodčí neoblomný a stav zůstával dále 3:2
pro domácí. Jedenáct sekund před koncem utkání pak pečetil domácí výhru na
konečných 4:2 střelou do prázdné branky
Jan Stehlík.
„Podvědomě jsme do zápasu vstupovali
s tím, že je to utkání prvního s posledním,“
řekl nám po utkání asistent trenéra kláštereckých hokejistů Radek Šíp. „Upozorňovali jsme na to. Vstup do zápasu byl vlažnější, měli jsme sice šance, ale spadl nám
tam jenom jeden gól. Ve druhém třetině se
hra vyrovnala, měli jsme pořád dost šancí,
ale byl to asi jeden z nejslabších zápasů, co
se týče proměňování šancí.“

HC Vlci Jablonec n. N. – HC Klášterec
1 : 2 (0:0, 0:1, 1:1)
Klášterec zůstal neporažen i po těžkém
utkání na ledě jabloneckých Vlků. Za Klášterec skórovali Pražák s Martínkem.

Helena Grussová
bronzová

HC Klášterec – HC Predators Č. Lípa
4 : 2 (1:0, 1:0, 2:2)
V následujícím utkání čekal na klášterecké áčko předposlední tým tabulky Česká
Lípa. Zdánlivě jasné utkání mohlo skončit podceněním soupeře a prohrou, ale
to domácí hráči nepřipustili. Od začátku
zápasu se do soupeře pustili ze všech sil
a Michal Holeš v českolipské brance se

Klášterecká šachistka Helena Grussová přivezla bronz z mistrovství
republiky. To se konalo od 14. do 20.
listopadu v Přibyslavi a klášterecká
hráčka uspěla v konkurenci osmnácti šachistek v kategorii dorostenek a
juniorek. Bohužel se nepodařilo získat druhé místo, které by automaticky znamenalo postup na mistrovství
Evropy v Bulharsku nebo mistrovství
světa v Argentině.

Snowboardista Jakub Král si plní své sny
Letos opožděný nástup zimy v Čechách
připomíná, že je čas znovu se zmínit o
kláštereckém snowboardingu. Soutěžní
snowboarding je v našem městě prezentován především třemi spolužáky z kvarty
kláštereckého gymnázia. Jedná se o Jakuba Krále, Michala Bišu a Filipa Bartoně. Jestliže ve svých začátcích trávili veškerý čas na
horách spolu, tak v loňské sezoně se jejich
sportovní cesty trochu rozešly. Zatímco
Jakub a Michal zůstali věrni freestylu, Filip
se začal věnovat spíše rychlostním disciplínám, ve kterých má díky své lyžařské minulosti ještě větší ambice. V každém případě
se všichni tři již ve svých čtrnácti letech
zapsali do povědomí všech, kteří mají cosi
společného se soutěžním snowboardingem v Čechách.
Michal Biša se po loňské smolné sezoně a
několika zraněních opět dostává do slušné formy. Aby tomu v tuto roční dobu tak
bylo, musel samozřejmě - stejně jako jeho
kamarádi - využívat vhodných podmínek
na alpských ledovcích. V tuto chvíli mají
všichni tři ještě dva měsíce do začátku Českého poháru, kde se při troše štěstí určitě
opět potkají.
Jakub Král byl po červencovém vítězném
závodě na italském ledovci Schnalstal ze
série World Rookie Tour zařazen do juniorské reprezentace i pro nadcházející sezonu. Po krátkém odpočinku se tedy pustil
do letní přípravy na sezonu 2010/2011. V
Acrobat Parku olympijského vítěze Aleše
Valenty ve Štítech na Moravě se zúčastnil
mezinárodního Tipsport net Snowboard

ce s mentálním postižením „Integrace
VI.“ Závodů, jejichž organizátorem

Horsefeathers Pleasure Jamu 2010. Díky
nasazení vysokého kreditu tohoto závodu
bylo letošní obsazení opravdu hvězdné. Ze
stovky nejpřednějších evropských jezdců
se bohužel žádnému Čechovi, tedy ani
Kubovi, nepodařilo postoupit do finále. Ale
zkušenost to byla určitě dobrá a porovnání
s profi jezdci bylo motivující.
A teď už je na řadě splnění Kubova dalšího
snowboardového snu… Koncem listopadu odletěl na měsíční soustředění české
reprezentace do Colorada v USA. Resorty
Breckenridge a Keystone jsou Mekkou
snowboarďáků v Americe. V nahuštěném
programu soustředění jsou kromě snahy o
další výkonnostní posun také dva contesty
a fotoshooting.

Tenisová škola Pavla Špeldy nese ovoce

Volejbalistky
z „gymplu“ skončily
třetí v okrese
V polovině listopadu se družstvo
volejbalistek kláštereckého gymnázia zúčastnilo okresního kola turnaje
středních škol, který se konal v Chomutově. Klášterecké volejbalistky
postoupily až do finálové skupiny, ve
které nakonec skončily na krásném
třetím místě. „Nejtěžší bylo, že jsme
jely na turnaj pouze se šesti hráčkami a neměly jsme nikoho na střídání,“
postěžovala si jedna z hráček týmu
kláštereckého gymnázia Lenka Morová. Klášterecké gymnázium reprezentovaly Bára Chrpová, Bára Kalců, Lada
Nestlerová, Lenka Morová, Aneta
Šlosarčíková a Kateřina Zralíková.

Domů si přivezli neuvěřitelných 25 plaveckých medailí

V úterý 24. listopadu se již pošesté
konaly plavecké závody pro sportov-

Freeski Contestu 2010 ve skocích do vody.
Jeho trik Double Backflip (jakési dvojité salto vzad) mu nakonec stačil na druhé místo
za běloruským reprezentantem.
V závěrečných dvou týdnech letních prázdnin si Kuba splnil sen svým prvním koketováním se surfovým prknem ve vlnách
oceánu ve francouzském Hossegoru.
Jeho nadšení z vln oceánu mu přerušily
až povinnosti ve škole. Po dvouměsíčním
odpočinku od sněhu se byl Kuba v říjnu
dvakrát rozjezdit s mladými riders z reprezentace na rakouský ledovec Hintertux. A
protože svět je jak známo malý, tak se tu
potkali s Michalem a týden spolu potrénovali v místním snowparku. V listopadu se
pak Kuba poprvé zúčastnil dachsteinského

byla Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením v Lounech,
se zúčastnily kolektivy žáků z Prahy,
Strakonic, Loun, Meziboří, Chomutova, Místa a Klášterce nad Ohří. Některá
z měst vyslala do bojů dokonce dvě
družstva. Závodilo se v různých stylech i v různých disciplínách – kraul,
štafety, trenér a sportovec, plavec
s pomůckou apod.
Z klášterecké Základní školy praktické
se závodů zúčastnilo osm žáků - Karolína Hazuchová, Josef Hazucha, Eva
Kelichová, Pavel Kelich, Markéta Hrdá,
Daniel Kešner, Pavel Coufal a Jan Kraclík - kteří přivezli celkem 25 medailí (19
zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové)! Pod
vedením Mgr. Fartsalasové tak stoprocentně zúročili několikaletou práci.
Žákům i paní učitelce blahopřejeme.

Petra Novotná

Filip Šimek, Hana Malická, Pavel Bulín,
David Schadelbauer, Aneta Procházková a Petra Novotná. Že vám tato
jména nic neříkají? Ve světě kláštereckého tenisu jsou to už ale jména
zvučná, i když prozatím jen v těch
nižších věkových kategoriích. Všichni
mají společné i to, že trénují v Tenisové škole Pavla Špeldy v Kadani a
soutěží za stejnojmenný klub. Proč
zrovna tam? Na to jsme se zeptali
posledně jmenované Petry Novotné.
„Když jsem ještě chodila do mateřské
školy, dělali u nás trenéři Pavel Špelda
a Roman Kraus nábor. Tak jsem si řek-

la, že to zkusím,“ vzpomíná na svoje
první setkání s raketou a tenisovým
míčkem Petra. Od té doby uběhlo
už šest let a dnes 11letá slečna prohání soupeřky po kurtech a získává
zasloužený respekt. V letošním roce
vyhrála čtyři velmi dobře obsazené
turnaje a minimálně v dalších pěti
finále se musela sklonit jen před jejich
vítězkou.„Já si v letošním roce nejvíce
cením vítězství z turnaje v Chomutově, kde jsem ve finále porazila dost
dobrou soupeřku Svobodovou,“ říká
před začátkem nové sezóny Novotná. Zároveň ale dodává, že radost má
samozřejmě z každého vyhraného
zápasu.
Petra je cílevědomá sportovkyně. Ví,
že bez tvrdé dřiny to nikam nedotáhne, a tenisu proto věnuje spoustu
času. Do toho musí skloubit školu, ale
také své záliby.„Je pravda, že moc volného času mi vedle tenisu nezbývá,
ale pro kamarádky si vždycky nějaký
najdu. Tenis mě moc baví a chtěla
bych se dostat co nejdál. Můj sen je
dostat se do reprezentace a poznat
velké hráčky a také procestovat svět.
Mně se hrozně líbí styl, jakým hraje
srbská tenistka Ivanovičová, takhle
bych chtěla umět hrát taky,“ má jasno
o své budoucnosti klášterecká tenisová naděje Petra Novotná.

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
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