Město Klášterec nad Ohří

Čtrnáctideník

Číslo 9/11

5. května 2011

Změny ve vedení města

„Kauza“ Městská energie, s.r.o.

O aktuální situaci na místní politické scéně
pohledem „koalice“ i „opozice“

Vyjádření starosty města a jednatelů firmy

... strana 2-3

Jaro je tady!
A s ním i spousta zajímavých kulturních
akcí

... strana 3
www.klnoviny.cz

zdarma

... strana 4-5

Slovo starosty města

Vynikající malířka Jindra Husáriková vystavuje v Krytu

Vážení spoluobčané,

Obdivovatelé výtvarného umění se předposlední dubnový den sešli ve výstavní síni galerie Kryt, kam je přilákala vernisáž výstavy obrazů Jindry Husárikové. Výstava, pořádaná u příležitosti malířčina významného jubilea, nese výmluvný
název Umění malby. Jindra Husáriková se narodila před osmdesáti lety v Ústí nad Labem a umění ji provázelo prakticky
celý život. Po ukončení Státní keramické školy v Teplicích absolvovala pět let na Vysoké škole umělecko–průmyslové v
Praze a po několika členských výstavách se v roce 1966 představila na své první samostatné výstavě v pařížské Galerie
de l´Institute. A pak už následovala výstava za výstavou, doma i v zahraničí. Obrazům Jindry Husárikové se postupně obdivovali lidé v Polsku, Švédsku, Itálii, Norsku, Německu, Nizozemí, Belgii i v dalekém Japonsku. Vedle běžných
návštěvníků výstav nadchla i odbornou veřejnost. V roce 1974 získala zlatou medaili na mezinárodní výstavě obrazů
v Neapoli, v roce 1980 jí byl udělen mezinárodní uměleckou společností Vanvitelli v Neapoli čestný titul Accademico
Honoris Causa za aktivitu v oblasti umění a roku 2000 byla za uměleckou tvůrčí činnost vyznamenána cenou Masarykovy akademie v Praze. Obrazy Jindry Husárikové, o kterých Karel Miler už v roce 1967 řekl, že„mají vysokou malířskou
kulturu, jakou není možno okoukat či napodobit. Tu má jen rodilý malíř…“ si můžete v galerii Kryt prohlédnout až do
26. května.
-lara-

Čeho je moc, toho je příliš! Smutný osud páva Ohříka
Přestože se v poslední době díky sdělovacím prostředkům zámečtí pávi
velmi zviditelnili, delší život jim to
bohužel nepřineslo. Černého Petra
si zřejmě vytáhli pávíci se jménem
Ohřík.
Den před vypuštěním do zámeckého
parku uhynul paví sameček Ohřík.,
pravděpodobně požitím špatné
potravy vhozené do voliéry návštěvníky zámeckého parku. Abychom
nezranili dětské dušičky kamarádů
z mateřinek, kteří dostali nové pávíky
pod „patronaci“, okamžitě jsme obtelefonovali půl republiky se snahou
získat nového páva co nejrychleji.
Podařilo se a na zámek za pár dnů
dorazil krásný bílý Ohřík II. Ráno při
kontrole hejna jsme měli z Ohříka
II. velikánskou radost, protože se
skamarádil s ostatními velice rychle.
Po snídani si už všichni vyšli na procházku do přilehlého parku a měli se
čile k světu, dokonce došlo i k první
komunikaci s kapitánem zdejších
pávů veteránem Pepíkem.
Naše radost však trvala jen velmi krátce. Několik hodin nato byl bílý Ohřík
II. usmrcen a roztrhán volně pobíhajícím psem.

Jak je vidět, lidská bezohlednost a
hloupost nezná mezí. Majitel psa
samozřejmě „hrdinně“ zmizel a ošklivou událost nám přišli ohlásit dva
mladíci, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat.
A tak jsme dosáhli téměř absolutního

rekordu. Páv, který u nás mohl zůstat
až 15 let, vydržel sotva 15 hodin.
Věřme, že ostatní nováčky - pavího samečka Paví očko a paví slečny
Matyldu a Serafínu - čeká na kláštereckém zámku šťastnější osud.
P. Hybner, ředitel zámku

unaveni, a mnozí z Vás i znechuceni,
děním na vrcholné politické scéně jste
jistě také v poslední době zaznamenali
napětí mezi zastupiteli našeho města, kdy
došlo k dohodám dříve nesmiřitelných
proti současnému vedení města. Dvě
skupiny, z nichž každá, jak jinak, má svoji
pravdu. Neděje se tak poprvé, vzpomeňme 90. léta a koneckonců i já sám jsem
za svého působení zažil několik pokusů
o přeskupení sil. Důvody, které obě strany uvádí, jsou při vší úctě k Vám pro Vás
nepříliš srozumitelné, a tedy nepochopitelné. Nedostatek zájmu o informace
a práci, a to se týká bohužel i některých
zastupitelů, je snadné nahradit silnými a
mnohdy urážlivými výroky. Nebudu Vás
jakkoliv ovlivňovat. Pouze se pokusím v
článku uvnitř listu přehledně vysvětlit jednu záležitost.
Probíhající události do značné míry
poznamenávají činnost orgánů města, ale
dovolím si tvrdit, že chod úřadu, tak jak se
jej podařilo konsolidovat a obsadit schopnými lidi, je zajištěn ke spojenosti všech.
Město se nachází v mimořádně dobré
finanční kondici, za loňský rok skončilo
hospodaření s přebytkem několika desí-

tek milionů. Je připravena řada projektů
na zlepšení infrastruktury města a mnoho
dalších drobných akcí.
Děkuji za podporu, kterou mi vyjadřujete
a ty, kteří se uchylují k urážkám, a mnozí
z nich neumějí používat ani svůj rodný
jazyk, žádám, ať situaci hodnotí teprve
s dostatkem informací a nikoli zkratkovitě.
Závěrem vyjadřují naději, že i přes osobní animozity najde zastupitelstvo řešení,
které situaci zklidní.
S úctou Jan Houška

Ke změnám ve vedení města nedošlo

Starosta města přerušil jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 21. dubna se v kulturním
domě sešli letos již podruhé klášterečtí zastupitelé. V čele sálu seděli
jako obvykle starosta Jan Houška a
místostarostové Stanislav Stehlík a
Miroslav Bilík. Nechybělo ale mnoho,
a na jejich místech mohl již pár desítek
minut po zahájení sedět někdo úplně
jiný. Vezměme to ale popořádku.
Kromě Karla Pecha, který se omluvil
ze zdravotních důvodů, dorazili na
jednání všichni zastupitelé. Zatímco
téměř stoprocentní účast zastupitelů není nic výjimečného, velký počet
diváků z řad veřejnosti je jev poměrně
vzácný. Už z toho se dalo tušit, že se
něco chystá. Pokud se našel mezi přítomnými někdo, kdo neměl o ničem
nejmenší tušení, ten se vše podstatné
dozvěděl hned u vstupu do sálu, kde
obdržel kromě oficiálního programu
jednání ještě program druhý. Ten
byl oproti tomu prvému doplněn o
bod s všeříkajícím názvem - změny
ve vedení města. Jednotlivé podbody pak zmiňovaly odvolání starosty města, odvolání místostarostů,
odvolání členů rady města, odvolání
členů kontrolního výboru a odvolání
členů finančního výboru. Následovaly podbody věnované volbě nových
orgánů.
Trochu nervóznější atmosféra v sále
a také nepřítomnost hlasovacího
zařízení a nutnost spolehnout se na

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

kartičky a dva skrutátory (sčítače)
poněkud zkomplikovaly a protáhly
už první body jednání, které jindy
běží jako po másle - volbu ověřovatelů zápisu a návrhové komise. První
rozpor mezi představami koalice a
opozice o průběhu tohoto jednání
nastal v okamžiku, kdy zastupitel Klíma požadoval kromě volby návrhové
komise také volbu volební komise.
Starosta Houška ale namítl, že se
jedná o změnu, která v původním
programu není a bude se tedy o tom
hlasovat později.
Po dokončení nezbytných zahajovacích formalit se zastupitelé dostali
k schvalování programu jednání.
Nezvykle dlouhé ticho přerušil starosta Houška prohlášením, že „dostal
velmi vážnou informaci, která může
poznamenat průběh dnešního jednání
zastupitelstva a pravděpodobně i vývoje v Klášterci nad Ohří.“ Bez ohledu na
tuto informaci ale přistoupil k dalšímu bodu projednávání, kterým bylo
schválení programu jednání. Starosta
Houška nejprve přítomné v rychlosti
seznámil s upraveným programem
jednání, ke kterému se následně jako
předkladatelka přihlásila Mgr. Dimunová. Ta na dotaz starosty potvrdila,
že body, které jsou v jí předloženém
programu, souhlasí ve většině bodů s
původním programem.
pokračování na str. 3.
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ZPRAVODAJSTVÍ

Politická situace v Klášterci je napjatá. Opoziční zastupitelé chtějí odvolat vedení města
Komplikované osobní vztahy, křehká většina stávající koalice, zastupitelstvo složené ze zástupců deseti politických stran a sdružení, rozdílné názory na způsob vedení města - nestabilní podloží klášterecké
politiky, které čas od času způsobí tu větší, tu menší přílivovou vlnu, která obvykle nenechá kámen na kameni. Budovy a mosty jsou před ní sice v bezpečí, politické funkce a pracovní posty nikoli. Jedno takové
tsunami se chystá právě nyní. Břeh zatím nezasáhlo, ale varovné signály se už ozývají. Období dohadů, fám a spekulací mělo definitivně skončit ve čtvrtek 21. dubna na jednání zastupitelstva. Nestalo se tak.
Pokud zůstaneme u přírodních metafor, zablesklo se, zahřmělo, ale průtrž mračen zatím nedorazila.
Dnes už asi všichni ví, že se dosavadní koalice rozpadla a že se chystá odvolání současného vedení města. Veřejně se mluví už i o konkrétních jménech. Nová jedenáctičlenná koalice je tvořena zastupiteli za
Stranu Zdraví Sportu Prosperity (Ing. Mazánková, Ing. Kostelník, PaedDr. Řebíček), Za Klášterec lepší (Mgr. Dimunová, V. Klíma, Bc. Megová), SNK Evropští demokraté (I. Dimun) a Volte Pravý Blok (J. Krejsa), ke
kterým se přidali členové dosavadní koalice PaedDr. Václav Homolka, Bc. Kohout (oba za KSČM) a Stanislav Pechouš (ČSSD). Dosavadní radní St. Pechouš by měl být novým kláštereckým starostou, na pozici
prvního místostarosty se počítá s Ing. Mazánkovou, na post druhého místostarosty bude kandidovat Bc. Kohout. O vážnosti celé situace svědčí i fakt, že Klášterec zažil dvě tiskové konference v jednom týdnu.
První uspořádalo vedení města v úterý 26. dubna, druhou pak o tři dny později nově utvořená koalice. Na obou stranách zaznělo mnoho argumentů a názorů, které vám nyní nabízíme. Prohlášení jednotlivých
zastupitelů jsme upravovali jen minimálně, a to ve většině případů pouze stylisticky. Případná upřesnění či vysvětlení najdete v závorkách jako poznámku redakce. Na závěr bychom chtěli pouze připomenout,
že zatímco aktéři druhé tiskové konference měli možnost reagovat na některá prohlášení učiněná jejich „předřečníky“, účastníci té první tuto možnost z pochopitelných důvodů neměli.
-lara-

Argumenty, které zazněly na tiskové konferenci vedení města Klášterce nad Ohří 26.4. 2011
... o dění na jednání zastupitelstva 21.
dubna
Houška: „Krátce po zahájení zastupitelstva
jsem se od kolegy šeptem dozvěděl, že došlo
k jakési situaci před kulturním domem, kde
se sešel výbor sociální demokracie a v tom
šepotu jsem rozuměl slovu úplatek. Vyhlásil
jsem přestávku, abych si poslechl, co se přesně stalo. Dozvěděl jsem se, že jeden z členů
zastupitelstva - předseda místní organizace
ČSSD (S. Pechouš, pozn. red.) - oznámil svým
kolegům, že vedení města - já a místostarostové - dalo jednomu ze zastupitelů druhé
strany finanční úplatek, aby nehlasoval proti nám. To je velmi vážné obvinění, ničeho
takového jsme se nedopustili. Přerušil jsem
proto ihned jednání zastupitelstva a odjeli
jsme na policii, kde jsme podali oznámení na
„známého“ pachatele.“
... o přerušení jednání zastupitelstva
Houška: „Přerušení zastupitelstva je normální právní institut, nic nelegálního.“
... o svolání zastupitelů
Houška: „V pátek 22. dubna jsem obdržel
žádost o svolání zastupitelstva podle § 92
(Zákon o obcích: Starosta je povinen svolat
zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to
alespoň jedna třetina členů zastupitelstva
obce. Zasedání zastupitelstva obce se koná
nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost
byla doručena obecnímu úřadu, pozn. red.),
ke které přiložen program jednání i s bodem
odvolání vedení města. Zatím nevím, na kdy
zastupitelstvo svolám, ale budu respektovat
těch 21 dnů. Je třeba čas na to, aby se věci
prodiskutovaly ve vedení města a v radě, ale
nebudu tu agonii prodlužovat.“
... o možném dalším vývoji
Houška: „Proces je v běhu. Je otázka, jestli
někdo z rozumných na druhé straně prozře
a za této situace řekne „pojďme všichni rezignovat, ať si lidé zvolí nové zastupitele“ - i když
asi ani nové volby by to nezměnily - nebo jestli přijde do vedení města těch 11 nových lidí.“
... o složení nové koalice a o jejím dalším
osudu
Houška: „Pánové Krejsa a Klíma a paní
Mazánková se podepsali pod dopis, který
poslali paní Němcové, panu Nečasovi, do

novin, ve kterém psali, že Houška je špatnej,
protože spolupracuje s komunisty. A teď
tentýž pan Krejsa, Klíma a paní Mazánková
jsou v koalici s komunisty. Klíma i Krejsa celá
léta aktivně vystupovali proti komunistům a
dnes jdou s nimi. Nabízí se otázka, jak dlouho
spolu tito lidé vydrží.“
... o podpoře ČSSD St. Pechoušovi
Houška: „Pro pana senátora Homolku je
nejdůležitější, že nový starosta - pan Pechouš
- bude mít „vliv nahoru“. Takhle to možná
chodí ve velké politice, ale já bych se tohle
bál říct i soukromě, protože to zavání klientelismem. Pan Pechouš je sociální demokrat, akorát zapomněl říct místnímu výboru
ČSSD, že bude starostou, takže nevím, jakou
tu podporu „nahoře“ bude mít.“
Bilík: „Místní organizace, které je pan Pechouš
předseda, funguje standardně. Pravidelně se
scházíme na členských schůzích, které svolává předseda. Výbor MO je 5členný, ze zasedání i z členských schůzích se pořizují zápisy,
které jsou archivovány. Mohu tak doložit, že
o situaci, která nastala minulý čtvrtek, se v
žádném případě nejednalo. Když nám pan
Pechouš ve čtvrtek oznámil, že podepsal
koaliční smlouvu s opoziční skupinou, byli
jsme šokováni a nechápeme to. Jednal bez
mandátu a pověření ze strany členů místní
organizace. Ta je přitom ta první, která by
měla o takovýchto věcech vědět.“
... o trestních oznámeních
Houška: „Na vkus pana senátora Homolky
je prý moc trestních oznámení... Když jeho
kolega, šéf kontrolního výboru pan Kohout,
napíše v usnesení, že zjistili jakési nedostatky
- předraženou stavbu o 55 tisíc korun - a aniž
by nás to nechali vysvětlit, doporučí městu
řešit to s orgány činnými v trestním řízení, tak
pro mě z toho vyplývá, že musím konat, jinak
budu obviněn, že jsem nekonal. Takže já to
oznámím a pak mě pan Homolka obviní, že
je toho už příliš.“
Houška: „Na mě zatím není podané žádné
trestní oznámení, ale očekávám, že nějaké
brzy z druhé strany přijde.“
... o Městské energii
Stehlík: „S Městskou energií mělo město
dlouholetou mandátní smlouvu na správu bytů a veřejné osvětlení. Smlouva byla

napadnuta u Úřadu pro hospodářskou
soutěž a ten ji kvalifikoval jako od počátku
neplatnou. To znamená, že nastupuje institut vzájemného vyrovnání, případně vyrovnání neoprávněného obohacení. Protože
se v Městské energii zřejmě lekli, že bychom
po nich mohli chtít nějaké peníze, tak do
chystané dohody o vzájemném vypořádání
zakomponovali dva body o tom, že se jako
město vzdáváme všech nároků na současné
i v budoucnu objevené věci. Takovou dohodu nemohl starosta pochopitelně podepsat!
Městská energie neměla asi příliš zájem si to
s námi vyrovnávat a chtěla to vyřešit těmito
dvěma zmíněnými dodatky pro případ, že by
se v budoucnu něco našlo. A my si myslíme,
že se najde. To je zřejmě důvod, proč se Městská energie snaží bojovat o čas a možná i o
vládu na radnici. Městská energie má asi velký zájem, aby se nic z minulosti nevyšetřilo.
Jenom pro zajímavost, pan doktor Homolka
a pan Dimun byli členy dozorčí rady Městské
energie, kterou vede pan Ing. Šroubek a pan
Malast.“
Houška: „S jednateli společnosti Městská
energie Ing. Šroubkem a panem Malastem
jsme se domluvili, že vztah ukončíme. Tehdy jsem netušil, že součástí dohody bude
ustanovení o vzájemném vyrovnání práv a
povinností, kde se vzdáme všech vzájemných
nároků. Takže pokud něco později vyplave,
bude to v pořádku, druhá strana nebude nic
řešit. To jsem nemohl podepsat. Nemohu se
vzdát nároků na něco, co v tuto chvíli třeba
ještě ani nevím. Teď si píšou naši právníci a
budeme si dokazovat případné bezdůvodné
obohacení ze strany Městské energie. Tento
můj postup mi byl ze strany některých zastupitelů vyčítán, pan Homolka mě obvinil, že
situaci komplikuju, že to řeším přes právníky
a nekomunikuju s Městskou energií.“
... o možných ekonomických zájmech
nové koalice
Stehlík (vysvětluje „pavouka“ osob a jejich
vzájemných vztahů): „Za prvé tu je skupina, která zabezpečovala dotace pro město.
Máme tu bývalé zaměstnance úřadu - Ing.
Mazánkovou a Ing. Sadílkovou - a místostarostu Šroubka, kteří jsou dnes vyšetřováni
policií. Na to konto rezignoval pan Šroubek
před dvěma lety na post místostarosty a Ing.
Mazánková a Ing. Sadílková odešly na „vlast-

ní žádost“. Roli tu hraje i firma Technoexport,
kterou paní Mgr. Dimunová „přivedla na
město“. Tato firma nám musela minulý měsíc
vracet peníze, které neoprávněně fakturovala. Pak tu máme skupinu, která zabezpečuje
dotace pro program Zelená úsporám. Konkrétně jde o poradenskou firmu McGreen
a.s., kde byl předsedou představenstva až do
letošního ledna pan Tomáš Kondrla, který
spolu s Tomášem Šroubkem usiloval o naše
lázně a má vazby na exministra životního
prostředí P. Drobila. Současnou členkou představenstva je Ing. Mirka Sadílková. Dále je tu
firma Ing. Martina Šroubka, Green 4 YOU
s.r.o., kde byl ještě nedávno jednatelem Ing.
Kostelník. Společníky jsou kromě Martina
Šroubka ještě Kamil Neuffeus, místní stavitel,
a Ing. Trubiroha. (K výmazu K. Neuffuse a Ing.
Trubirohy došlo podle obchodního rejstříku
k 18.4. 2011, pozn. red.). Paní Mazánková se
spolu s panem Kostelníkem představovali
jako zástupci poradenského střediska a obíhali lidi v Klášterci a okolí. Uzavírá se nám tak
kolečko ministerstvo - soukromá poradenská firma - firma pana Šroubka Green 4 YOU
s.r.o. s cílem dosáhnout na dotace a následně
podílu na zakázkách. Když si uděláte průřez
jednotlivými firmami, dostanete jména šesti
zastupitelů a všude navíc figuruje jméno
Šroubek. A protože potřebovali spojence,
vybrali si pana Pechouše z ČSSD.
Už zhruba tři měsíce cítíme, že je tu snaha
jakkoli zdiskreditovat současné vedení. Hledá se na nás vše možné, aby se podpořila
revoluce na radnici a vykonalo se to, co se má
asi vykonat. Je tedy dost možné, že za chystanými změnami ve vedení města jsou jak
ekonomické zájmy některých jednotlivců a
firem, tak snaha zamést pod koberec kauzu
Městská energie.“
... o„kauze“ Ing. Mazánkové
Tisková zpráva vedení města: Policie ČR
prověřuje odpovědnost Ing. Mazánkové
v případě příkazu neoprávněného proplacení faktury AQE advisors, a.s. ve výši
232 050 Kč ze dne 1.4. 2009. Ing. Mazánková dala příkaz k proplacení, přestože
ze strany firmy nebyly splněny smluvní
podmínky. Faktura městem proplacena
nebyla. Na základě šetření PČR byla provedena kontrola finančního plnění smluv
s ostatními poradenskými firmami, při

níž bylo zjištěno, že Ing. Mazánková dala
příkaz proplatit firmě Technoexport a.s.
částku 523 600 Kč, přičemž firma měla
nárok pouze na 157 080 Kč. Opět nebyly
naplněny smluvní podmínky k proplacení
druhé splátky z celkové ceny díla, Zastupitelstvo města dotaci na akci „Rehabilitace
zámeckého parku a nábřeží v Klášterci nad
Ohří“ odmítlo. Dle příslušných ustanovení
smlouvy měla pak firma nárok pouze na
30 % částky, tedy 157 080 Kč. Dne 21.2.
2011 byla firma vyzvána k vrácení rozdílu
obou částek (366 520 Kč). Z další korespondence vyplývá, že firma uvedenou částku
vrátí po zodpovězení některých otázek.
Také je prošetřováno podezření z trestného činu pletich ve veřejné soutěži, týkající
se průběhu zadání zakázky na jednu z akcí
realizace energetických úspor.
... o aktivitách města
Houška: „Senátor Homolka argumentuje, že
je třeba pracovat. Město ale funguje, i v této
situaci. Připravili jsme řadu projektů, máme
akceptované dvě žádosti o dotace na zateplení škol, je připraveno několik etap regenerace nového sídliště, máme připraven projekt
na rekonstrukci aquaparku - zázemí, šatny,
sprchy - projekt Alšovka, udělala se spousta
nových akcí... A co je nejdůležitější, máme
našetřeno 40 milionů z předchozího roku.
Jsme jedno z mála měst, které hospodařilo s
tak velkým přebytkem.“
... o aktuální situaci ve městě
Houška: „Není to první revoluce, Klášterec se
nachází v permanentní revoluci.“
Bilík: „Už se řeší jen osobní věci. Pro mě je
určující, že zatím nezazněl relevantní důvod,
co děláme tak špatně, že škodíme městu a
musíme proto odejít.“
Houška: „Členové nového vedení už za účasti svědků prohlašovali, koho z vedoucích pracovníků na úřadě propustí, jmenovitě. Tato
situace městu neprospívá. Vzájemné vztahy
jsou zatíženy z minula, a to nejen mezi politiky navzájem, ale i mezi některými politiky a
úředníky. A to je špatně.“
Houška: „Tisíckrát byl Houška s Šroubkem,
pak s ním zase osmsetkrát nebyl. Stejně tak s
Homolkou. A stejně tak Krejsa a Klíma... Tady
už byl každý s každým minimálně třikrát. To
ty vzájemné vztahy prostě ovlivní.“
-lara-

Argumenty, které zazněly na tiskové konferenci nově se tvořící koalice zastupitelů
... o cestě k vytvoření nové koalice
Mazánková: „Po volbách se utvořily dvě
skupiny, jak už to tak bývá. Strana zdraví,
sportu a prosperity (Ing. Mazánková, Ing.
Kostelník, PaedDr. Řebíček, pozn. redakce),
sdružení Za Klášterec lepší (V. Klíma, Mgr.
Dimunová, Bc. Megová), SNK-Evropští
demokraté (I. Dimun), Pravý blok (J. Krejsa) se snažily vytvořit širší koalici. Práce ve
městě je složitější záležitost a chtěli jsme se
na tom podílet už od začátku. Naše žádost
nebyla vyslyšena a utvořila se stávající koalice ČSSD (St. Pechouš, M. Bilík, V. Bobisudová) + ODS (J. Houška, Mgr. Kalauzová, Mgr.
Andrle) + TOP09 (Ing. Stehlík, Ing. Bernášek)
+ KSČM (PaedDr. Homolka, Bc. Kohout, K.
Pech) + ND (J. Herout). My jsme byli určeni
jako opozice. Dali jsme současnému vedení
čas - čtyři, pět měsíců - aby se ukázalo, jak
to bude fungovat. Po určité době jsme ten
stav zhodnotili a přišli jsme tady s touto
iniciativou. Naše kluby se sešly na několika
jednáních, kde jsme si řekli, kdo má jaké cíle
a představy. Výsledkem našich několikatýdenních jednání byl změněný program
jednání zastupitelstva, kde jedním z upravených bodů byly změny ve vedení města,
rady města a několika míst ve finančním a
kontrolním výboru.“

... o důvodech ke změnám ve vedení
města
Mazánková: „Současné vedení nekomunikuje s ostatními členy zastupitelstva, není
naplňován strategický plán, městský úřad
nefunguje jako služba pro veřejnost, občané jsou nespokojení, neprůhledná výběrová
řízení, předražené veřejné zakázky, nezískání finančních prostředků z fondů EU...
Za celou dobu jsme nebyli přizváni ani k
jednomu výběrovému řízení. Nebyli jsme
informováni o připravovaných projektech,
dozvídali jsme se o nich až z usnesení rady
nebo těsně před jednáním zastupitelstva.“
... o přerušení jednání zastupitelstva
Mazánková: „Krokem pana starosty jsme
byli překvapeni. Myslíme si, že ten krok byl
neoprávněný že nebyly naplněny dikce
zákona, jak by měly být, a proto byl podán
podnět k prošetření celé záležitosti ke státnímu zástupci.“
... o vlivu Městské energie, s.r.o. a dalších firem na aktuální dění
Mazánková: „Radikálně odmítáme jakékoli
spojení s Městskou energií a s dalšími firmami. Nikdo nevytvářel tlak na zastupitele, jedná se o svobodnou vůli všech zúčastněných,
což dokládá i písemná koaliční dohoda s

programovým prohlášením, kde všechny
záležitosti, na kterých jsme se domluvili,
podepsalo všech 11 zastupitelů, kteří iniciovali i tu změnu ve vedení města.“
... o rozporech v současném vedení
města
Pechouš: „Zásadní rozpor ve vedení města
nastal na prosincovém jednání zastupitelstva, kdy byl pan místostarosta Bilík zastupiteli panem Kohoutem a panem Homolkou
tvrdě napadán ohledně zimní údržby města, lidé byli nespokojeni. Pan Bilík to ale vzal
jako atak na svoji osobu a od té doby začal
velký problém spolupráce v koalici. Vyššími
orgány bylo způsobeno, že nebyla možná
další spolupráce mezi KSČM a ODS. Pan
Houška vystoupil z ODS a začal tvrdit, že ve
vedení města není za stranu, ale už jen za
sebe, na jednání rady nevystupoval za ODS.
Místostarosta Stehlík byl vyloučen z TOP 09
za spolupráci s KSČM a opět to byla změna,
o které jsem se dozvěděl až z tiskové zprávy.
Další člen rady, pan Andrle, který byl zvolen jako nezávislý za ODS, prohlásil, že jde
s Honzou Houškou. Takže já zvednu ruku
pro koalici, kde jsou zástupci určitých politických stran a najednou tam není zástupce
ODS, ale pan Houška, pan Andrle, pan Stehlík - o tom jsem ani nevěděl, kde je - pro tohle

jsem já na ustavujícím zastupitelstvu nehlasoval. Členové té rady se najednou chovali
úplně jinak.“
Homolka: „Dám vám jeden příklad. Vezměte si úklid města, všichni si stěžují, ale vedení
města to nechtělo slyšet. Prý je to teď levnější. Ano, smlouva je levnější, ale všechno
ostatní se musí platit. Tři čtvrtě roku jsem
se pídil po tom, kolik to stálo. Místostarosta
Bilík mi odpověděl: ty jsi byl u toho, tak se
neptej. Ano, já jsem byl u výběrového řízení
a tu smlouvu s Marius Pedersen jsem tak
nějak schvaloval, ale to proto, že to vypadalo dobře, kapitalisti nám slíbili, jak to bude
všechno parádní, jak nakoupí nové stroje,
ale nakonec to tak nebylo. Já se občanům
klidně omluvím, udělali jsme to trošku
špatně. Ale teď se musí dělat. Nechali jsme
vládnout pravici a oni nám ukázali, že si
toho neváží. Neustále nám bylo říkáno, že
s komunistama to nejde, dostali to befelem.
(starosta Houška a Ing. Stehlík, pozn. redakce), nakonec je kvůli tomu vyloučili. Nezbylo
nic jiného, než složit jinou koalici, koalici z
lidí, kteří chtějí normálně pracovat.“
... o mandátu strany
Pechouš: „Moji kolegové mohou potvrdit,
že bylo jednáno s mými nadřazenými - byl
přítomen i předseda okresního výboru ČSSD

pan Radek Schaffer - a před posledním jednáním zastupitelstva jsem dostal zelenou.“
... o spolupráci s komunisty
Klíma: „My, co jsme tady, nemáme povinnost nespolupracovat s komunisty, nemáme to nařízeno z vyšších orgánů.“ (jako starosta Houška nebo místostarosta Stehlík )
Krejsa: „Moje názory všichni znáte a asi vás
překvapí, proč jsem šel s komunistama. Je
to díky panu Kohoutovi, který je předsedou
kontrolního výboru, kde poprvé od roku
2003 začaly vycházet najevo věci, které se mi
nelíbily. Devět let - od roku 2003 - bylo všechno pohoda a najednou se to řeší, otevírají se
kauzy. Konečně se začíná naplňovat moje
vize, kterou já jsem chtěl. Chci spravedlnost
a chci slušnost a to do teď nebylo. Nemám
rád tyhle lidi, ale přesto s nima půjdu, protože tyhle lidi začali něco dělat a já to chci
dotáhnout do konce. Všichni, kdo jsme tady,
jsme lidi, kteří nejsme závislí na městě, každý z nás má zaměstnání a o tom to je. Proto
budu ty lidi podporovat. S panem Cibulkou
(Petr Cibulka, předseda strany Volte Pravý
blok, pozn. redakce) jsem o tom nemluvil,
ale myslím, že mi dá za pravdu, protože
tohle jsou lidé, kteří chtějí řešit problémy, co
se schovávaly pod koberec. Vyříkali jsme si
to i s panem Homolkou a důležité je, že mi
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Vyjádření starosty města ke sporné situaci
s firmou Městská energie s.r.o.
Vzhledem k nepřesným a neúplným informacím, které se objevují v tisku i mezi občany, považuji za nutné zveřejnit objektivní a
ověřitelné informace k ukončení činnosti
společnosti Městská energie, s.r.o. v oblasti
správy bytů a nebytového fondu v majetku
města Klášterce nad Ohří a správy a provozu veřejného osvětlení. Na ukončení správy veřejného osvětlení se současné vedení
města dohodlo s jednateli Městské energie, s.r.o. k 31. 12. 2010. V současné době je
vypsáno výběrové řízení na nového správce, informace jsou zveřejněny v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách. Do
doby, než bude výběrové řízení ukončeno,
provádí tuto činnost firma ElektronovyTrade s.r.o. na základě objednávek. Stejný
rozsah prací však provádí za cenu, která je
měsíčně o 100 000 Kč nižší, než byla cena,
za níž tyto práce prováděla společnost
Městská energie, s.r.o. Za každý rok tedy
můžeme ušetřit až 1 200 000 Kč. Činnost
v oblasti správy bytů a nebytových prostor
v majetku města Klášterce nad Ohří ukončila Městská energie, s.r.o. k 31. 1. 2011.
K ukončení činnosti vyzvalo městu tuto
společnost především na základě usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1584/07 ze dne
11. 3. 2010 a sdělení Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže o výsledku šetření
podnětu ze dne 3. 10. 2010. Z obou těchto dokumentů, které opakovaně dostali
všichni zastupitelé k dispozici, vyplývá, že
při podpisu mandátní smlouvy z 29. 12.
2000 tehdejším starostou Ing. Šroubkem
byly porušeny podmínky tehdy platného
zákona o zadávání veřejných zakázek a
sankce za porušení zákona nebyla městu
uložena pouze proto, že již uplynula lhůta,
po kterou mohla být uložena.
Společnost Městská energie, s.r.o. byla
městem vyzvána, aby předložila kompletní dokumentaci, včetně účetnictví, což do
dnešního dne neučinila. Na základě usnesení ÚS, sdělení ÚOHS a také povinností
uložených ustanovením § 38 odst. 6 a 7 z.č.
128/2000 Sb., o obcích, zadala Rada města vypracování znaleckého posudku jako
podkladu pro žalobu na vydání bezdůvodného obohacení z plateb za správu bytů a

nebytových prostor a veřejného osvětlení, a dále odsouhlasila 5 hlasy přípravu
a podání žaloby na společnost Městská
energie, s.r.o. (usnesení RM č. 270/11/2011
z 18.4.2011) na náhradu škody za dluhy
na nájemném a službách spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, které
nebyly Městskou energií, s.r.o. řádně vymáhány. Bohužel řada z nich, v objemu několika milionů Kč, byla promlčena. V případě
ostatních dluhů jsme zahájili okamžité
kroky k odvrácení dalších škod, zasíláme
dlužním výzvy, zpracovali jsme žádosti o
platební rozkazy k soudu a několik desítek
spisů dlužníků jsme předali exekutorské
firmě k vymáhání. Na vyjádření právníka
čekáme také v případě posouzení právního stavu vztahů k bytovému domu UNION, k jehož správě nám Městská energie,
s.r.o. rovněž odmítla předat podklady. Při
jednáních o ukončení činností z mandátní
smlouvy mj. také právní zástupci Městské
energie, s.r.o. ve vyjádření z 24. 11. 2000
uznávají, že: „Z předběžných závěrů právního posouzení Mandátní smlouvy, které má
náš klient k dispozici, vyplývá, že je Mandátní
smlouva neplatná od samého počátku, a
to včetně všech následných dodatků, především pro rozpor se zákonem o veřejných
zakázkách platným k 29. 12. 2000.“ Na základě tohoto vyjádření nabídli právní zástupci Městské energie, s.r.o. podpis dohody
o narovnání vzájemných pohledávek a
nároků, která mimo jiné obsahovala ustanovení, kterými se město zavazovalo zříci
se případných budoucích finančních nároků, jako jsou náhrada škody, ušlého zisku
a zejména vzdání se nároku plynoucího
z bezdůvodného obohacení. Město se
podpisem dohody také mělo zavázat, že
nebude zahajovat soudní řízení a případné spory se zavazuje řešit mimosoudně.
Tato dohoda by byla v přímém rozporu se
zákonem o obcích a vedení města by se
vystavilo riziku trestního stíhání za porušení povinností při správě cizího majetku.
Závěrem chci říci, že bych byl velmi rád,
kdyby se podařilo rozjitřenou situaci uklidnit a dovést minimálně tyto záležitosti ke
zdárnému konci. Mám důvodnou obavu,

Pokračování ze str. 1
„Všechny body, které byly poslány elektronickou cestou a které jsme vyhodnotili jako zásadní, jsou součástí programu,“
dodala.
Protože upravený program předložený
Mgr. Dimunovou doplněný o bod změny ve vedení města byl protinávrhem k
oficiálnímu programu předloženému
vedením města, hlasovali o něm zastupitelé podle pravidel jako o prvním.
Ještě před samotným hlasováním ale
starosta Houška vyhlásil krátkou přestávku. „Potřebuji se srovnat s informací, kterou jsem dostal a poradit se o ní s
kolegy,“ vysvětlil přítomným. Po přestávce se zastupitelé vrátili k hlasování
o programu. Hlasy 11 zastupitelů byl
program předložený Mgr. Dimunovou
schválen, 5 zastupitelů bylo proti, 4 se
zdrželi. Ještě než ale mohli zastupitelé
přistoupit k hlasování o dalším bodu
upraveného programu, kterým byly
změny ve vedení města, přerušil starosta Houška jednání. „O přestávce jsem
si ověřil velmi vážnou informaci, skutečnost, ke které došlo zhruba před tři čtvrtě
hodinou. Využívám proto svého práva a
přerušuji dnešní zasedání zastupitelstva.
Vedení města hned odsud jede na policii.
Přerušení bude zákonným způsobem
řádně oznámeno a bude svoláno pokračování zastupitelstva.“ Na výzvu zastupitele Homolky, aby zastupitelům řekl
důvod, doplnil, že jde o věc, která se dá
kvalifikovat jako pokus o trestný čin a
je určena orgánům činným v trestním
řízení. „Jedná se o úplatek,“ dodal starosta závěrem.
Od některých zastupitelů i diváků v
sále zaznívaly sice ještě chvíli polohlasné námitky, ale nakonec se všichni
přítomní ochotně či méně ochotně
odebrali ze sálu.
-laraže pokud se vedení města obmění plánovaným způsobem, budou všechny „zameteny pod stůl“.
Přílohu tohoto vyjádření „Návrh dohody
o narovnání vzájemných pohledávek a
nároků mezi městem Kláštercem nad Ohří
a Městskou energií, s.r.o.“ najdete na www.
klasterec.cz (pozn. red.).
Jan Houška, starosta
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STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

Mgr.
Jana DIMUNOVÁ

Mgr.
Dagmar MEGOVÁ

Vladimír KLÍMA
„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

Bc.
Jaroslav KREJSA

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

„ZA KLÁŠTEREC LEPŠÍ“

Ivan DIMUN
SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

PRAVÝ BLOK

Dne 21. 4. 2011 se uskutečnilo zasedání
zastupitelstva města Klášterec nad Ohří.
Zastupitelé schválili pozměněný program
zasedání zastupitelstva, jež obsahoval, mimo
jiné, projednání návrhu na odvolání starosty,
místostarosty a radních města Klášterec nad
Ohří. Poté, co byl pozměněný návrh zasedání
schválen, starosta města, pan Houška, zasedání zastupitelstva přerušil s oznámením, že
odchází na policii podat trestní oznámení
pro spáchání trestného činu, aniž by sdělil, o
jaký trestný čin se jedná a kdy bude zasedání
zastupitelstva pokračovat.

města Klášterce nad Ohří ze dne 29.4. 2011
pomohou odkrýt ty věci.“
Mazánková: „Ke stolu si sedli lidé, kteří spolu
dlouho nekomunikovali. To je myslím si náš
velký úspěch. Věci se vyjasnily a lidé jsou
ochotni spolu komunikovat. Nemusíme
spolu chodit na pivo, ale v tom důležitém
se shodneme, máme stejné názory na chod
města.“

Krejsa: „Bylo mi nabídnuto vedení kontrolního výboru. Z druhé strany to nikdo nechtěl,
ale v okamžiku, kdy bude mít někdo z „opozice“ zájem, tak se té pozice klidně vzdám.
Je lepší, když je v čele kontrolního výboru
někdo z opozice.“

... o voličích
Klíma: „Lidé, kteří šli k volbám, chtěli změnu.
Když se dala dohromady současná koalice, spousta lidí byla naštvanejch. Lidé svůj
názor už vyjádřili, volby jsme vyhráli my
jako sdružení (Sdružení Za Klášterec lepší,
pozn. redakce) a pan Krejsa dostal nejvíc
preferenčních hlasů. Měli jsme víc hlasů než
ODS, ale nakonec máme stejný počet mandátů. Za to ale nemůžeme my, ale volební
zákon, který je takhle špatně nastavený.
Opakuju, lidé chtěli změnu.“

... o plánech do budoucna
Dimun: „Chceme zklidnit situaci v Klášterci a vrátit se k práci, aby město rozkvétalo.
Mezi námi jsou mladší lidé, kteří to město
chtějí posunout kupředu. Určitě chceme
pokračovat v zateplování škol.“
Mazánková: „Trápí nás čistota ve městě,
bezpečnost. Chceme se věnovat parku a
starému městu, ty si to zaslouží. Našim velkým cílem jsou také změny ve výběrových
řízeních a veřejných zakázkách. Zakázky
nad 100 tisíc korun chceme propříště zveřejňování na webu města. Není to nic složitého,
jsou města, kde tento systém už funguje.“

... o možnosti spolupráce s členy „opozice“
Klíma: „Chtěli jsme zapojit i jiné subjekty. Já
osobně jsem oslovil pan Bernáška, který byl
zvolen za TOP09, aby šel s námi do rady, ale
odmítl to.“
Mazánková: „Jsme otevření jakékoli spolupráci.“

... o výhradách k současnému vedení
města
Dimun: „Měli jsme zpracovaný projekt regenerace zámeckého parku za téměř 100 milionů, byla už podepsaná dotační smlouva,
slíbená 90% dotace... A město ji na poslední
chvíli nepochopitelně odmítlo.“
Klíma: „Jsem příznivec sportu, ale tady se

dalo 50 milionů korun do oprav stadionu
z vlastního rozpočtu. Nevyužila se žádná
dotace, zaplatili jsme to komplet ze svého.
Takovým způsobem jsme prohospodařili
spoustu peněz. Výběrová řízení se praktikují
tak, že se osloví dvě tři firmy, které se mezi
sebou domluví a dopředu je už většinou
známo, kdo to dostane. My to chceme dělat
transparentně.“
... o svých „kauzách“
Mazánková: „Není to několik kauz, ale jen
jedna. Nejsem z ničeho obviněna, zatím
jsem jen byla podat několik vysvětlení.“
... o křehké většině jednoho hlasu nové
jedenáctičlenné koalice
Klíma: „Já se nebojím. Pokud se ta změna
povede, přidají se další.“
Kohout: „Budeme tlačení do toho, aby naše
práce byla poctivá. Nemohu pracovat jinak
než dobře, když mám většinu jediného hlasu, protože bych nikdy nevěděl, kdy mě pak
pan Krejsa nějakým způsobem „nezradí“,
protože bych dělal něco, co bych neměl. Tou
slabou jedenáctkou - silnou v podpoře, ale
slabou početně - jsme všichni tlačeni k dobré práci.“
-lara-

Následně se v médiích objevily výroky starosty města, pana Houšky, v nichž uvádí, že
pokus o jeho odvolání byl iniciován ekonomickými zájmy společnosti Městská energie
s.r.o. Tento názor vyslovil i místostarosta města, pan Stehlík, který prohlásil, že na odvolání
vedení města mají zájem tři skupiny lidí, přičemž jmenoval, mimo jiné, společnost Městská energie s.r.o. Následoval výrok, dle nějž
jde v první řadě o ekonomické důvody, aby
vedení města pracovalo pro některé firmy a
za druhé to může být snaha, aby se některé
kauzy zametly pod koberec nebo alespoň
přibrzdily.
Společnost Městská energie s.r.o. k výše uvedené situaci uvádí následující:
Společnost Městská energie s.r.o. již není
správcem bytového či nebytového fondu a
nevykonává již ani správu veřejného osvětlení města Klášterec nad Ohří. V uplynulých
měsících byly z iniciativy společnosti Městská
energie s.r.o. vypovězeny všechny smlouvy,
které společnost Městská energie s.r.o.
s městem Klášterec nad Ohří uzavřela. Poskytování většiny služeb, jež společnost Městská
energie s.r.o. městu zajišťovala, bylo právně
ukončeno ke dni 31. 12. 2010. Spolupráce
společnosti Městská energie s.r.o. s městem
Klášterec nad Ohří trvala od roku 2000, aniž
by byly městem Klášterec nad Ohří uplatněny námitky či reklamace směřující vůči
službám, jež společnost Městská energie
s.r.o. městu poskytovala. V posledních několika měsících spolupráce však společnost
Městská energie s.r.o. pociťovala ze strany
vedení města Klášterec nad Ohří tlak směřující k ukončení spolupráce. Přístup města ke
společnosti Městská energie s.r.o. se projevil
mimo jiné i tím, že město v červenci 2010,
tedy v době trvání mandátní smlouvy na
správu veřejného osvětlení, vyhlásilo výběrové řízení na nového dodavatele těchto
služeb, aniž by společnost Městská energie
s.r.o., jakožto dosavadního poskytovatele, jakkoliv informovalo o předpokládaném ukončení účinnosti smlouvy. Společnost Městská

energie s.r.o. se v návaznosti na výše uvedené rozhodla přistoupit na ukončení veškeré
obchodní spolupráce s městem Klášterec
nad Ohří, neboť ho již nadále neshledávala
spolehlivým obchodním partnerem.
Po ukončení obchodní spolupráce s městem Klášterec nad Ohří evidovala Městská
energie s.r.o. za městem Klášterec nad Ohří
několik splatných pohledávek, jejichž úhradu však město Klášterec nad Ohří odmítlo
s tvrzením, že má vůči společnosti Městská
energie s.r.o. vlastní splatné pohledávky.
Ovšem jejich důvod ani konkrétní výši město nesdělilo. Společnost Městská energie
s.r.o. skutečně nabídla městu Klášterec nad
Ohří uzavření dohody o narovnání, jíž by
byly narovnány veškeré vzájemné závazky a
pohledávky. Tato nabídka byla učiněna jako
vstřícný krok vůči městu Klášterec nad Ohří
s cílem předejít případným soudním sporům, s jejichž vedením jsou spojeny nemalé
finanční náklady. Město Klášterec nad Ohří
však tuto nabídku odmítlo, opět aniž by blíže
specifikovalo nároky, jež vůči společnosti
Městská energie s.r.o. údajně hodlá uplatnit.
Do dnešního dne pak město Klášterec nad
Ohří vůči společnosti Městská energie s.r.o.
neuplatnilo jakýkoliv řádně vyčíslený nárok.
S ohledem na výše uvedené nevidí společnost Městská energie s.r.o. jediný důvod,
proč by měla uplatňovat svůj tvrzený vliv na
jednání zastupitelstva proti vedení města,
neboť obchodní kontakty mezi ní a městem
Klášterec nad Ohří byly ukončeny a společnost nadále neusiluje a v budoucnu nehodlá
usilovat o jejich obnovení.
Městská energie s.r.o. se tímto důrazně ohrazuje proti uvedeným prohlášením starosty
a místostarosty města Klášterec nad Ohří,
neboť se nezakládají na skutečnosti. Tato
tvrzení poškodila dobré jméno společnosti
Městská energie s.r.o. a společnost Městská
energie s.r.o. v současné době připravuje
podání žaloby na ochranu dobrého jména
společnosti.
Mikuláš Malast, jednatel
Ing. Zdeněk Šroubek, jednatel
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KULTURA

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

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


Komise prevence kriminality a veřejného pořádku spolu s
občanským sdružením Bezpečný Klášterec nad Ohří oznamuje, že na svém zasedání požádala vedení Policie ČR,
Dopravní inspektorát Chomutov o spolupráci nad dohledem dopravních situací u základních škol. Hlídky dopravní
policie budou provádět kontroly chování řidičů a chodců v
době příchodu a odchodu dětí ze škol. Tyto akce proběhnou v měsíci květnu a červnu 2011 opakovaně.
Za komisi a OSBKnO Eva Bártová

PROSBA O VRÁCENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Klášterec v uplynulých dvou týdnech nežil samozřejmě jen politikou. Nádherné jarní
počasí, které se dokonce teplotami blížilo spíše létu, vylákalo k různým aktivitám i nejednoho lenocha. Že je tu jaro, je vidět nejen na rozkvetlých stromech, ale také na tradičních
akcích. Tak třeba turisté si nenechali ujít výšlap na Mědník pro velikonoční vajíčko. Pro ty,
kdo neholdují pěším tůrám, byl na zámku připraven velikonoční program s tradičním
pletením pomlázek a celodenním programem pro děti. Těm nejmenším se o týden později otevřelo na zámku pohádkové podzemí, kde sídlí skřítkové Vítězslavy Klimtové. A
tentokrát se návštěvníci dočkali i nových přírůstků, jako například Čarodějnice polétavé,
Jahůdkové babičky, Jablůňkové panenky s miminkem a ještě dalších a dalších... Bohužel
pro nedostatek místa v dnešním vydání nemůžeme popsat všechny zážitky. Ale pořídili
jsme pro vás spoustu fotografií, které budeme postupně dávat na náš web.
-rony-

Policie informuje ...

Dne 28 dubna kolem 14 hodiny mi byl přímo z budovy
fary - Římskokatolická farnost, ul. Kostelní 97-, odcizen
můj osobní mobilní telefon - HTC Touch HD v černem
koženém pouzdru, včetně náhradní paměťové karty. Kvůli velmi důležitým kontaktům, které byly uložené v paměti telefonu, srdečně prosím o vracení tohoto telefonu na
faru. Stačí ho hodit do poštovní schránky nebo někoho
poprosit, aby vrátil mobil na faru. Zaručuji, že dotyčný
zůstane v anonymitě!
P. Artur - klášterecký farář

Zadělal si na problémy ...
XPracovníci rozvodných závodů zjistili,
že provozovatelé jedné stavební firmy
v Klášterci nad Ohří neplatí za odebranou elektrickou energii. Neoprávněným
odběrem způsobili za téměř rok škodu ve
výši 86 tisíc korun. 46letý majitel je podezřelý z krádeže.

Možná už je v mrazáku ...
XV Klášterci nad Ohří pátrají po pachateli, který odcizil z volně přístupné pastviny
poblíž Domašína jeden kus hovězího
skotu. Majitel stanovil cenu telete na 2500
korun, případný pachatel se bude zodpovídat z přestupku proti majetku.

Dobrej kámoš ...
XV Klášterci nad Ohří zahájili policisté
vyšetřování zpronevěry. Místní obyvatel
totiž podal oznámení na svého známého,
kterému svěřil do opravy počítač. Stalo se
tak na začátku dubna, ale do dnešního
dne nemá počítat zpět. Jelikož muž nereaguje na urgence k navrácení, obrátil se
muž na policii. Při výpovědi upřesnil škodu na 15 tisíc korun. Za zpronevěru může
soud poslat 30letého Klášterečáka až na
dva roky do vězení.

OZNÁMENÍ NÁJEMNÍKŮM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTA KLÁŠTERCE N.O.
Vyúčtování tepla a ostatních služeb spojených s užíváním bytových a bytových prostor za rok
2010 bude zpracováno do konce měsíce května 2011 tak, aby přeplatky či nedoplatky byly
vyúčtovány v zákonné lhůtě k 1.7.2011.
Omlouváme se za zpoždění, které vzniklo nedohodou s bývalým správcem bytového a nebytového fondu města na systému předání dat potřebných k provedení vyúčtování.
Klášterecké noviny jsou registrovány u MKČR pod číslem E 14592. Vydává: Město Klášterec n.O., nám. E. Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří. Adresa redakce: Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec n.Ohří. Tel.: +420 724 802 804, +420 736 613 206. E-mail: klnoviny@klnoviny.cz http://www.klnoviny.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Lenka Křenová (lara). Redaktor, fotoreportér: Roman Novotný (rony). Sportovní redaktor: Miroslav Nyklíček (miny). Nevyžádané materiály a fotografie se
nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Zveřejněné nepodepsané články jsou redakční. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné
s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Klášterecké noviny jsou neprodejné a vychází v nákladu 7 000 výtisků. Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov.

Nové číslo vyjde 19. května
června 2008
2011
Uzávěrka příštího čísla je
11.05.
11. 6. 2008
2011
Uzávěrka pro inzerenty je
13.05.
13. 6. 2008
2011

Klášterecké noviny č. 09/2011

strana 5

ŽIVOT VE MĚSTĚ / KULTURNÍ PROGRAM
Automotoklub České republiky,
DDM Volňásek a AVZO TSČ ČR
vás zvou na

Minikáry v Okounově
sobota 7.5. 2011, 9:00 - 16:00 hod
Evropský pohár - 1. kolo
- konaný pod záštitou europoslance Ing.
Jaromíra Kohlíčka
neděle 8.5. 2011, 9:00 - 14:00 hod
PČR - 2. kolo
„O pohár města Klášterce nad Ohří“
- konaný pod záštitou senátora PaedDr.
Václava Homolky

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 26. května
Galerie Kryt
UMĚNÍ MALBY
Výstava obrazů Jindry Husárikové
5. května od 18 hodin
Zámek
DÁMSKÝ KLUB
Tentokrát na téma „ Sny a jejich význam
v životě“. Přednášet bude astrolog Radim
Žáček. Módní přehlídka Boutique Lucie
Kadaň.
Vstupné: 80,- Kč

ŘÁDKOVÁ
Opravy šicích strojů u vás doma.
Tel.: 731 455 075

13. a 14. května v 19 hodin
Kino Svět
JSEM ČÍSLO ČTYŘI
USA 2011, 109 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
15. května od 15 hodin
Kulturní dům
SLON BIMBO V TRAMTÁRII
Hraje Liduščino divadlo Roztoky u Prahy.
Vstupné: 50,- Kč

7. května v 19 hodin
Kino Svět
KRÁLOVA ŘEČ
VB 2010, 118 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

16. až 19. května
Zámek
PUTOVÁNÍ ZA KELTY V POOHŘÍ 2011
Třetí cyklus výukových programů pro
žáky základních škol.

Do začátku prázdnin zbývají sice ještě
dva měsíce, ale právě teď je ta nejvhodnější chvíle začít plánovat program na
léto. Pokud zatím nemáte žádnou představu, možná uvítáte nabídku kláštereckého Domu dětí a mládeže.
Na první srpnový týden připravil Dům
dětí a mládeže Volňásek pro děti školou
povinné příměstský tábor, tentokrát i s
ubytováním. Děti budou ubytovány ve
sportovním areálu TJ Spartak Perštejn
a postaráno bude také o jejich žaludky. Rodiče budou mít na starost pouze
dopravu dětí do tábora. Pro malé táborníky jsou připraveny vycházky do okolí,
sportovní turnaje, koupání na místním
koupališti, výlet do Karlových Varů, celodenní výlet na Měděnec s návštěvou
střelnice a měděneckého dolu, prohlídka farmy na Selském dvoře, výlet na
Horní hrad nebo geocashing. Po celou
dobu pobytu bude pro děti zajištěn
pedagogický dozor.
V samotném závěru letních prázdnin se
pak mohou děti, mládež i rodiče vypravit na dětský tábor do Bulharska. Týdenní pobyt v hotelu Kotva na Slunečním
pobřeží pořádá DDM Volňásek v termínu od 26. srpna do 2. září.
Přihlášky na oba tábory si mohou zájemci vyzvednout osobně v DDM Volňásek.
Bližší informace se dozvíte na telefonním čísle 474 375 872.
-lara-

8. května od 12 do 18 hodin
Zámek - nádvoří
POHÁDKOVÝ ZÁMEK
Každou celou hodinu pohádka v podání
divadla Orfeus. Dále vystoupí orches-

17. a 18. května v 19 hodin
Kino Svět
SVĚTOVÁ INVAZE
USA 2011, 112 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

POZOR! Nepřehlédněte

10. května od 19 hodin
Kulturní dům
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA
BURKEHO
JÁ JSEM HERBERT
Hraje divadelní spolek Nové divadlo Mělník.
Vstupné: 50,- Kč / KMD 20,- Kč

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

6. května v 19 hodin
Kino Svět
OBŘAD
USA 2011, 114 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

13. května od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
JULIE SVĚCENÁ
Houslový koncert mladé nadějné umělkyně, kterou na klavír doprovodí Václav
Mácha.
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří

Na prázdniny
do Bulharska

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 od 14:00 do
16:00 hodin zveme všechny rodiče a
předškoláky do Základní školy v Petlérské ulici na
ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
S sebou vezměte rodný list dítěte a
rodiče občanský průkaz.
Přípravná třída je určena pro děti
ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí, pro děti 5leté, pro děti
s odloženou školní docházkou.
Přijďte se podívat, jak je naše přípravná třída vybavena, jaké máme výsledky z předchozích let a co dětem
během školního roku nabízíme.
Nabídka:
Logopedická péče
Asistent pedagoga
Speciální pedagog
Připravenost na povinnou školní
docházku
Individuální přístup k dětem
Srdečně se na Vás těšíme.

26. čtvrtek a 27. pátek v 16.00 a 18.00 hodin

ČERTOVA NEVĚSTA*

náš
tip

ČR 2011, 90 minut.
V tomhle království chybí ke
štěstí jen následník trůnu.
Král (David Suchařípa) si z
toho nedělá těžkou hlavu,
ale královna (Sabina Laurinová) se trápí a pro potomka by
se byla ochotná i upsat peklu. A protože čert (Karel Zima)
nikdy nespí, čeká ji i jejího
manžela půlnoční dostaveníčko v Čertově mlýně, kde
dostanou prazvláštní nabídku. V první chvíli ji odmítnou,
ale... Za pár měsíců se královně narodí princezna Štěpánka. Roste jako z vody a nejlíp je jí se Štěpánem, synem královniny komorné. Krátce před
osmnáctými narozeninami se Štěpánka dozví o paktu, který kdysi její matka přece jen s
čerty uzavřela. Podmínky jsou prosté a nekonečně kruté. Za to, že dostala od pekla život,
stane se nevěstou jeho vládce (František Němec). Král se na poslední chvíli pokusí dceru
zachránit, uspořádá ples, na kterém si má Štěpánka z přítomných princů vybrat manžela
dřív, než skončí ve spárech Lucifera. Ten však lest prohlédne a strašlivě se pomstí.
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč
tr ZUŠ „Chorchestr“ a skupina Izdihar
s ukázkami orientálních tanců.
Vstupné: 30,- Kč

10. a 11. května v 17 hodin
Kino Svět
MÁMA MEZI MARŤANY
USA 2011, 88 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
12. května od 10 hodin
Zámek - park
KLÁŠTERECKÝ ŠTĚKOT 2011
Akci na podporu Psího útulku v Ciboušově pořádá Město Klášterec nad Ohří.
Čestní hosté: Zdeněk Srstka a pejsci z Psího útulku v Ciboušově.
12. května v 16 hodin
Zámek
17. VÝSTAVA
MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
Vernisáž tradiční výstavy
12. května v 19 hodin
Kino Svět
MAMA GOGO
Island, Norsko, Švédsko, Německo, Velká Británie 2010, 90 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

18. května od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
VELKÝ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří
19. a 20. května v 17 hodin
Kino Svět
AUTOPOHÁDKY
ČR 2011, 75 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč



Herec „Klášterečák“
Martin Beníšek opět v akci!
Příznivci místních divadelních souborů mají jistě v živé paměti výraznou osobnost ochotnického divadla
Martina Beníška, kterého si asi budou
nejvíce pamatovat ze hry Don Quijote, kde hrál společně s Tomášem
Bartákem. Ke škodě kláštereckého
divadelnictví se Martin odstěhoval
do Mělníka a s jeho herectvím byl na
delší čas konec. Teď se však vrací na
„místo činu“ jako člen Nového divadla Mělník. Spolu se svými kolegy se
představí 10. května od 19 hodin v
Kulturním domě v Klášterci nad Ohří
ve hře Podivné odpoledne Dr. Burkeho. Jedná se o absurdní komedii
pojednávající o střetu člověka žijícího v nereálném světě s jeho tvrdou
realitou. V tentýž večer uvede divadlo
ještě komedii Já jsem Herbert.
A. Trejbal, ředitel KD
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Prvomájový turnaj tentokrát bez mužů
Jako každý rok se na volejbalových
kurtech sportovního areálu u zimního stadionu pořádal prvomájový turnaj ve volejbalu. Letos se ovšem konal
v sobotu 30. dubna na čarodějnice, a
možná i proto se turnaje zúčastnily
pouze ženy. Konečné umístění šestice družstev bylo následující: Most,
Klášterec „A“, Roudnice nad Labem,
Klášterec „B“, Perštejn a Klášterec „C“.
Ceny se rozdávaly všem a tou nejlepší bylo jednoznačně počasí. Krásný
slunný den skončil jako mávnutím
proutku asi jen deset minut po úklidu
kurtů, kdy začalo hustě pršet. Příští
rok by se měla do turnaje vrátit také
mužská družstva.

Foto: archiv

Poháry si neodnesli, zůstaly pro děti Z Klášterce na Mědník
V polovině dubna se na kurtech tenisového klubu Lázně Evženie konal
první turnaj pod otevřeným nebem.
Klášterečtí tenisoví nadšenci tím
zakončili zimní sezonu a zároveň zahájili její letní část. „Tento turnaj je vyvrcholením klášterecké zimní ligy,“ upřesnil
organizátor turnaje Petr Gillich. „Dnes
jsme se tu nesešli všichni, přesto je nás tu
dost. Doufám, že si to užijeme a hlavně
úspěšně zahájíme sezonu 2011.“
Z pohárů se ovšem vítězové nakonec
neradovali. Turnaj totiž kvůli pracovním a rodinným povinnostem nedohrál stejný počet hráčů, který jej začal,
a tak se poháry nerozdělovaly. Budou
použity na turnaje dětí a mládeže, které se v tenisovém klubu konají.
„V letošním roce pořádáme v klubu opět
spoustu turnajů, hlavně Kláštereckou
letní ligu,“ popisoval výhled do nové
sezony Petr Gillich. „Hlavní novinkou

nové sezony je rozšíření rezervačního
systému. Jak na kurty v lázních, tak na
kurty ve sportovním areálu je možné
se zarezervovat na našich webových
stránkách tkevzenie.cz nebo na jediném
telefonním čísle 602 864 785.“

Kanoista Říha jede na MS
Kanoista Jan Říha vybojoval společně
se svým deblovým partnerem Markem Šálkem účast na mistrovství světa,
které se bude konat v polovině června
v německém Augsburgu. Deblkanoisté
zvítězili v závodě sprintů ve Špindlerově Mlýně, který se uskutečnil poslední
dubnovou neděli. Díky druhému místu
v nominačním závodě v Liptovském
Mikuláši, který se konal o tři týdny dříve,
tak mají jistý start na vrcholném závodě
sezony. Oba závodníci se také představí na evropském šampionátu, který se
jede v květnu v Srbsku.

V neděli 17. dubna se uskutečnil první
ročník nového závodu. Běh na Mědník
nabídl závodníkům trať o délce 8,5 kilometru s převýšením 705 metrů. Náročný závod zorganizoval sportovní klub
kadaňské městské policie. „Trať je dost
náročná, takže závodníci si určitě velmi
užijí,“ řekl nám před startem závodu jeho
hlavní organizátor Jiří Vlasák. „Spolupráce
mezi Kláštercem a Kadaní funguje ve všech
oblastech perfektně,“ pochvaloval si starosta těsně před startovním výstřelem.
„Oslovili mě organizátoři závodu a já jim
rád vyhověl, protože obdivuji každého, kdo
něco podniká. Extrémní sporty je doména,
která se mi v životě vyhýbá. Ačkoli jsem
zkusil všechno, od jachtingu, kde se člověk dostává do extrémních situací, až po
lyžování, což je pro mě stejně tak extrémní
sport.“ Nejlépe si s náročným a extrémním
terénem poradil Richard Pleticha, prakticky profesionální běžec a navíc autor trati
závodu na Mědník. Z Klášterce na Mědník vyběhl za 44 minut a 27 sekund.

Fotbalisté poprvé na jaře nebodovali
FK Klášterec – VČSA Ervěnice
1 : 2 (0 : 0)
Emocemi nabitý zápas odehráli o víkendu klášterečtí fotbalisté
s mužstvem Ervěnic. Domácí přitom
měli celé utkání mírnou převahu a
o výsledku nakonec rozhodly dvě
sporné gólové situace a bohužel
i neschopnost kláštereckých hráčů proměňovat gólové příležitosti.
Náznak takové šance měli domácí
v 10. minutě. Hronkova střela ovšem
skončila vysoko nad ervěnickou
brankou. O necelou půlhodinku
později zazdil slušnou příležitost
Josef Papoušek, když zblízka nastřelil
nohy hostujícího gólmana. Tři minuty před koncem poločasu ještě ohrozil ervěnickou branku Petr Papoušek.
Jeho tečovanou střelu, ale ervěnický
brankář Šefler chytil.
Také ve druhé části hry měli domácí více navrch. Už ve 48. minutě se
dostal do šance Bohumil Hronek, ale
na poslední chvíli uklouzl a brankář
vyrazil míč na roh. A pak přišla 75.
minuta a první sporná situace utkání. Na centrovaný míč si ve vápně
naběhl Hajný a poslal ho k pravé tyči
Gabrhelovy branky. Do sítě dotlačil
míč Hajného spoluhráč a Klášterečtí
se domáhali odpískání ofsajdu. To se
ale nestalo a branka byla nakonec
připsána hlavičkujícímu Hajnému. A
aby toho nebylo málo, o tři minuty
později posoudil hlavní sudí Hronkův zákrok na pronikajícího Trojana
jako faul a nařídil penaltu. Tu proměnil Milan Březina, ale radostné výkřiky hostů zanikaly v nespokojeném
řevu domácích fanoušků.
Domácí se pak na hosty vrhli jako

na lovnou zvěř a měli opět více ze
hry. Jenže to bylo málo platné, když
jejich pokusy končily tak jako Hronkova střela ze dvou metrů, kterou
na brankové čáře zachránil jeden
z ervěnických hráčů. Že to jde, ukázali domácí v 87. minutě. Michal
Škultéty prostrčil míč na číhajícího
Štádlíka a ten přesnou střelou k tyči
snížil na 1:2. Na víc však už nezbýval
čas a Klášterec poprvé v jarní části
soutěže nebodoval.
„Nevím co na to říct,“ zoufal si po
utkání klášterecký trenér Jiří Janda.
„Hráčům nemůžu vytknout nic, dřeli.
Myslím, že rozhodčí trošičku tendenčně pískali proti nám, ale s tím si dneska
nikde nepomůžu. Škoda, že jsme ten
zápas nezvládli. I když rozhodčí píská
tendenčně, dá se hrát. V prvním poločase jsme měli vyloženou šanci, ve
druhém jsme měli dvě, a neproměnili
jsme ani jednu. Musíme pogratulovat
soupeři k výhře, ale jestli to bylo čestný,
to ví jen bůh.“
SK Strupčice – FK Klášterec
1 : 1 (0 : 1)
Po smolné prohře na domácím hřišti zajížděli klášterečtí fotbalisté do
Strupčic. Proti vedoucímu týmu
tabulky dokázali uhrát remízu 1:1 a
udržet si tak devátou pozici v tabulce B skupiny 1. A třídy krajského přeboru.

