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ZŠ Školní v novém kabátě
Zateplování školy se pomalu blíží ke
konci. Stavba by měla být předána na
konci října.

Švejkobraní
Oslavy dobrého jídla, pití a zábavy na
zámku.

Představení kandidátek, jejich lídrů a způsobů volby do
zastupitelstva města
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Svoji životní pouť
napsali zlatým písmem

,

Prázdniny utekly jako voda, školní lavice se zaplnily

František Glos (nar. 1935) a Marie
Jarolímová (nar. 1937) se poznali
v roce 1958 v Klášterci nad Ohří,
kam se oba přistěhovali. Marie z
krásné daleké Šumavy a František
z poválečné Prahy. Před dlouhými
padesáti lety - v roce 1960 - si 20.
srpna řekli své „ANO“ na radnici v
Karlových Varech. Pan František
pracoval na šachtě a Marie na elektrárně. Manželé vychovali tři dcery
a dnes se radují ze čtyř vnoučat. Do
dalších společných let jim rodina a
přátelé přejí hlavně hodně zdraví a
vzájemné tolerance. Redakce Kláštereckých novin se připojuje s přáním, aby cesta manželů Glosových
životem ruku v ruce trvala ještě
hodně dlouho.
-rony-

V předchozím vydání Kláštereckých novin
jsme vás seznámili s dvanácti politickými
stranami a sdruženími, které se budou v
nadcházejících podzimních komunálních
volbách ucházet o přízeň voličů. Protože
jsou v současné době k dispozici už i kompletní kandidátní listiny včetně jmen a
pořadí kandidátů, vracíme se nyní k tomuto tématu, abychom vám kandidátky jednotlivých politických subjektů představili
trochu podrobněji. O 21 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 252 kandidátů z 12
stran. Protože v našich novinách pochopitelně není prostor na to vypsat všechna
jména, zmíníme se alespoň o lídrech stran
a o dosluhujících zastupitelích, abyste si vy
voliči udělali alespoň základní obraz o politickém spektru v našem městě ještě předtím, než přistoupíte k volebním urnám.
více na straně 3.

Po dlouhých dvou měsících, kdy nebylo v okolí škol vidět ani živáčka, se 1. září zaplnily přilehlé ulice zástupy školáků. Ostřílení mazáci z vyšších ročníků šli ve skupinkách kamarádů, prvňáčky obklopovali rodiče a další příbuzní. Mnohé malé špunty nebylo za obrovskými kornouty skoro vidět. Chlapečkům koukala jen čupřina a holčičkám culíky a velké mašle. Nesměla
samozřejmě chybět ani první školní aktovka. Na školních chodbách to ten den bzučelo jak v úle. Všichni si navzájem sdělovali dojmy z dlouhých prázdnin, které přesto utekly jak voda. Nic se ovšem nevyrovnalo mumraji v prvních třídách. Žáčci
zasedli poprvé do lavic a davy rodičů zaplnily učebny do posledního místa. Každý třímal v ruce kameru nebo alespoň fotoaparát. Obrázky z prvního školního dne zaujmou v rodinných albech jistě čestné místo. „Tak nám to zase začíná,“ říkali si s
prvním zvoněním učitelé, rodiče i žáci. Bylo v tom trochu smutku, trochu obav, ale určitě i dost radostného očekávání. Vždyť
škola, to jsou i příjemné věci – přestávky, výlety, první lásky...
-lara-

UPOZORNĚNÍ

Setkání rodáků z Klášterce na Ohří a přilehlých obcí

Upozorňujeme na změnu ve formuláři určenému k oznámení pořádání
sportovního a kulturního podniku
dle OZV 7/2008. Jedna se o pořádání
ohňostroje v rámci veřejných i soukromých akcí. Formulář najdete na www.
klasterec.cz v sekci městský úřad – formuláře - Odbor kultury, marketingu a
cestovního ruchu. Více informací vám
poskytne Romana Parmová, OKM, tel.
474 376 431, 603 201 052

PRO OBČANY

krátce ...
Poslední zasedání zastupitelstva
před říjnovými volbami se uskuteční
v kulturním domě ve čtvrtek 23. září.
Zastupitelé budou kromě jiného
jednat o možné koupi lázeňského
pensionu, který je v současné době
ve vlastnictví společnosti AGREKOS.
Maximální kupní cena za lázeňský
dům včetně přilehlých pozemků
a vnitřního vybavení nemá podle
rozhodnutí rady města přesáhnout
částku 8 milionů korun. Koupě pensionu by měla podle vedení města
zlepšit zatím nedostatečnou ubytovací kapacitu Lázní Evženie.

Radka nabízí program
„Za lepší prací“

Po půl roce se u nás opět sešli bývalí
občané, rodáci z Klášterce nad Ohří a
okolí, na společném setkání v místním
hotelu Bohemia Excellent, aby zavzpomínali na své rodiče a další příbuzné,
kteří po staletí bydleli a žili v našem
městě a jeho okolí. Při každé návštěvě
v Klášterci se bývalí obyvatelé živě zajímají o rozvoj města, o činnost radnice
a o plány do budoucna, neboť v srdci
zůstávají patrioty svého rodiště.
Jejich cesta vždy začíná na městském
hřbitově, kde jsou pochování jejich
předci a kde si zavzpomínají u památníku obětem 1. světové války z r. 1923,

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

na kterém jsou zaznamenáni padlí a
zmizelí klášterečtí občané v počtu 104
osob. Po prohlídce města a městského
parku vyrazili němečtí rodáci společně na prohlídku premonstrátského
kláštera v Teplé u Mariánských Lázní.
Areál kláštera je tvořen barokním konventem, gotickým presbytářem klášterního kostela „Zvěstování P. Marie“ s
románskou kaplí, klášterní knihovnou,
parkem, hřbitovem a muzeem. Klášter
stál i u vzniku samotného města Mariánské Lázně, které ke klášteru patřilo.
Po návratu z výletu následovala společná večeře, při které se vzpomínalo

www.klnoviny.cz

na desítky padlých a nezvěstných
kláštereckých mužů, jenž za 2. světové
války narukovali a zpátky domů se už
nikdy nevrátili. Předseda krajanského
spolku Dietmar Hubner ve své vzpomínce připomněl hrůzy války, jenž roztrhala rodiny a přinesla tolik utrpení na
obou stranách.
Bývalí občané Klášterce vítají rozvoj
lázní, úpravu města a okolí zámku, byli
se podívat i u pamětních Goetheho
kamenů z roku 1932, kde stále ještě
- navzdory mnohým příslibům - chybí
informační tabulka. Škoda, že od slov k
činům bývá někdy dlouhá cesta. Rozloučení s městem začalo společnou
mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice.
Bohoslužba přinesla účastníkům hodně vzpomínek a dobrý pocit, když Dr.
Sattler přednesl se souhlasem pana
faráře čtení ze sv. evangelia v němčině.
Jejich snem zůstává oprava kostelních
varhan z r. 1653, na kterou přispívali v
dobré víře na určené konto. Po svatém
přijímání se rodáci sešli na městském
hřbitově, aby se rozloučili se svými
předky a s konstatováním dobrých
vztahů a spolupráce se vraceli zpět do
svých domovů.
Výbor pro národnostní menšiny zastupovali Míla Král a autor tohoto příspěvku Horst Kotouč.

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

Získat v dnešní době práci není vůbec lehké. S hledáním zaměstnání to mají zvlášť
těžké mladí lidé bez praxe, maminky po
mateřské dovolené, lidé se zdravotním
postižením nebo ti, kteří už překročili padesátku. Právě pro ně připravilo občanské
sdružení Radka program„Za lepší prací“.
Dvouletý projekt, v jehož rámci se uskuteční celkem čtyři kurzy, by měl pomoci několika desítkám zájemcům o zaměstnání
uplatnit se lépe na současném trhu práce.
Pro zájemce z Kadaně a okolí jsou připraveny rekvalifikační kurzy zdarma zaměřené na obsluhu počítače, poradenství v
pracovní oblasti a individuální konzultace
s odborníkem věnované nalezení vhodného zaměstnání pro zájemce. Další výběr
rekvalifikačního kurzu bude záležet jak na
účastníkovi, tak na současné poptávce na
trhu práce. Uchazeči budou mít možnost
získat zdarma řidičský průkaz„B“, průkaz na
motorové vozíky, svářečský průkaz, zdravotní průkaz apod.
První etapa projektu byla zdárně ukončena
v červnu letošního roku, další turnus rekvalifikačních kurzů určených pro zájemce o
zaměstnání bude zahájen 28. září. Informační a výběrová schůzka pro zájemce
proběhne 20. září v 15.30 v sídle občanského sdružení Radka v ulici Kpt. Jaroše
630, Kadaň. Bližší informace o schůzce i o
projektu„Za lepší prací“ se dozvíte od koordinátorky projektu Adély Kaškové na telefonním čísle 602 355 283.
-lara-
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„Trojka“ bude jako ze škatulky
Již čtyři měsíce je ZŠ Školní jedním velkým staveništěm. Projekt kompletního zateplení zahrnuje výměnu všech
oken a dveří a zateplení střech a fasády. V areálu školy se pilně pracovalo i
na začátku nového školního roku, ale
jak nás ujistil ředitel školy Mgr. Andrle, stavební práce by neměly výuku
prakticky nijak narušovat. „Důležité je,
že jsou kompletně vyměněná všechna
okna, na většině z nich už jsou nainstalovány i žaluzie, takže výuka ve třídách
může bez problémů začít. Jsem rád,
že se do začátku školního roku podařilo i vymalovat třídy, uklidit... Nyní se
dodělává už jen fasáda a dokončuje se
rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičnám, což už by nemělo nijak vadit.“
Co se týče spojovací chodby, uvažo-

valo se na začátku o dvou variantách.
První by znamenala přizdít stávající
základy a na ně postavit chodbu
novou, druhá zahrnovala kompletní vybourání včetně základů. „První
varianta by byla samozřejmě levnější,
jenomže se při práci zjistilo, že původní
základy někdo ošidil, nešly do zámrzné
hloubky, takže stavbaři museli nakonec
zlikvidovat kompletně celou spojovací
chodbu a vybetonovat i spodek. Topné
kanály, které původně vedly pod zemí,
jsou nyní umístěny pod sádrokartonovým stropem, což znamená, že je k nim
podstatně lepší přístup. V případě potřeby tak nebude nutné nic bourat nebo
kopat,“ vysvětluje jednu z výhod nové
spojovací chodby ředitel Andrle.
Tím nejdůležitějším, co právě probíhající zateplování školy přinese, je ale
podle Mgr. Andrleho úspora za energie. „Stoprocentně ušetříme na vytápění školy. Kromě fasády jsou zateplené i
střechy a z chodeb zmizely stovky metrů ocelových oken, kde byly až centimetrové mezery. Roky jsme topili doslova
pánubohu do oken.“
Zatímco zřizovatel a vedení školy
ocení především úsporu v rozpočtu,
pro ostatní obyvatele města je nejviditelnější změnou nová fasáda školy.

„Barevné řešení navrhl architekt. Slyšel
jsem pár hlasů, že je to málo veselé, příliš fádní, ale já osobně jsem spokojený.
Když vidím některé ty papouškárny na
sídlištích, jsem rád, že naše škola bude
decentnější. Budova je zasazená do
zeleně, a tak je dobře, že to nebude moc
křičet. Fasádu navíc oživí dvě loga. Na
čelní straně jídelny bude nad vchodem
logo mývala, na holou stěnu národky pak plánujeme logo, které navrhli
sami žáci. Bude se jednat o učebnici se
žížalou,“ popisuje Mgr. Andrle konečnou podobu školy.
Nově opravená škola si vyžádala i
několik zásahů ve svém okolí. „Asi
se shodneme na tom, že původní plot
kolem školy byl starý, ošklivý a polámaný, takže jsme ho nechali strhnout. Zmi-

zela i hnusná spodní brána u hlavního
vchodu pro děti a místo ní tu necháme
nainstalovat pouze vjezdový zamykací
sloupek. Doufám, že příští rok se nám
podaří upravit ten zarostlý kaňon pod
jídelnou. Rád bych ho nechal vyčistit a
zarovnat, jako se to povedlo před časem
u toho horního,“ prozrazuje plány na
další vylepšení areálu školy její ředitel.
U tak náročné stavby se zákonitě
musí dřív nebo později objevit nějaký
problém. Ani zateplování ZŠ Školní
nebylo v tomto směru výjimkou, i
když tentokrát platilo, že všechno
špatné je pro něco dobré. „Měli jsme
trochu problém s malou tělocvičnou.
Plachtu, kterou stavbaři zakryli střechu,
odfoukl vítr, do tělocvičny napršelo a
následkem toho se nám zvedly parkety.
Jejich výměna se ale naštěstí zaplatila
v rámci pojištění stavební firmy, takže
jako takový nečekaný bonus máme
nové parkety v tělocvičně,“ usmívá se
Mgr. Andrle.
Podle schváleného harmonogramu
by mělo dojít na úklid staveniště v třetím říjnovém týdnu. Předání stavby je
pak naplánováno na 31. října. „Zatím
běží vše podle plánu, takže nepředpokládám, že by se tento termín nestihl,“
věří Mgr. Andrle.
-lara-

M.B.M. Drozd, Osvobozená 777, Klášterec n.O.
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Těšíme se na vaši návštěvu !

Ráda bych touto cestou poděkovala Andree Trubirohové a Janě
Kalové z o.s. Egeria, které mi zajistily
potřebné finanční prostředky, díky
nimž mohl můj tělesně postižený
syn strávit dva prázdninové týdny
na táboře pro vozíčkáře v Březejci u
Velkého Meziříčí. Velký dík patří také
dětem, které pomohly vybrat další
peníze prodejem limonády. Můj syn
i já si jejich pomoci velmi ceníme.
Hana Kritznerová a Kamil Vlk

Kněžkám lásky v Klášterci pšenka nepokvete
Prostitutky, ťapiny, kněžky lásky, sexuální pracovnice... Vykonávají prý nejstarší
řemeslo na světě, ovšem jejich podnikání
většina měst nepodporuje, právě naopak.
Ani Klášterec není výjimkou. O tom, jak se
s pouliční prostitucí bojuje v našem městě, jsme si povídali s velitelem městské
policie Petrem Hörbem a jeho zástupcem
Martinem Krásou.

bude tu i nabídka. Pouličních prostitutek
naštěstí není v Klášterci není až tak moc.
Máme tu tři nebo čtyři, které se ve městě
jednou za čas objeví, jedna pak postává
pravidelně za Koreou. Pokud se objeví
nějaká nová, ihned ji kontrolujeme. V
minulosti jsme totiž zaznamenali mnoho
případů, kdy se jednalo o dívky, které byly
na útěku nebo v pátrání.

Jak je na tom Klášterec s pouliční prostitucí ve srovnání s ostatními městy v
regionu? Máte nějaký přehled o tom,
kolik žen se tu této činnosti věnuje?
Nacházíme se v severních Čechách, v
příhraničí, přes město vede mezinárodní
silnice 1. třídy, takže je pochopitelné, že
se podobně jako další města na hlavním
tahu s problémem prostituce potýkáme.
Situace tu naštěstí není ani zdaleka tak
vážná jako například v Chebu, v Chomutově nebo v Teplicích, ale nemůžeme popřít,
že určité problémy tu jsou. Je to logické,
protože pokud bude existovat poptávka,

Existuje nějaký právní předpis, který
přímo řeší nabízení sexuálních služeb
na veřejnosti?
Klášterec byl jedno z prvních měst, které
přijalo vyhlášku zakazující veškeré nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranství. Tehdy nám ji ale ministerstvo
shodilo ze stolu s tím, že není možné přijmout plošný zákaz. Vyčlenili jsme proto
dvě místa, kde jsme pouliční prostituci
povolili. Jedním z nich byla rašovická
křižovatka směrem na Kotvinu, druhým
krátký úsek nad bývalou ubytovnou
Korea směrem na Chomutov. Před časem
ale dospěl Ústavní soud k názoru, že plošný zákaz obce vyhlásit můžou. V Klášterci
byl znovu zaveden v roce 2008. Pokud by
někoho zajímaly podrobnosti, jedná se
o obecně závaznou vyhlášku 7/2008 O
opatřeních k omezení činností narušujících veřejný pořádek.

Policie informuje ...

Skleróza nebolí, ale ...
X V polovině srpna se dostavil na
policejní oddělení v Klášterci nad Ohří
muž z Prahy a uvedl, že byl okraden.
Při tankování na benzínové čerpací
stanici mu kdosi odcizil ze zadního
sedadla vozidla tašku s notebookem
a mobilní telefon. Škodu stanovil na
15 tisíc korun. Pátrání po pachateli
trvalo necelých čtrnáct dnů. Tehdy
opět muž přišel a uvedl věci na pravou míru. Nahlášené věci jako odcizené totiž našel doma v předsíni, kde
je zapomněl. Jelikož k trestnému činu
nedošlo, bylo vyšetřování případu
odloženo.

Pokud uvidíte prostitutku postávat
na místě, kde nemá podle vyhlášky
co dělat, můžete ji odtamtud vykázat?
Hrozí jí nějaká pokuta?
Hlídka nejprve ženu prověří a pak ji vyzve,
aby se dostavila na služebnu. Pokud tak
neučiní, hlídka ji předvede, sepíše se s ní
protokol a následně se vše předává na
přestupkovou komisi, která jí může za

spáchání přestupku udělit sankci až 30
tisíc korun. Blokovou pokutu jí samozřejmě mohou přímo na místě udělit i strážníci, a to do 1 000 korun.
Máme ale k dispozici i další způsoby, jak
jim jejich „práci“ znepříjemnit. Jedna z
předvedených žen například uvedla, že
si klienty svolává mobilním telefonem.
Rozhodli jsme se proto využít zákonnou
možnost zabavit věc, která slouží k páchání přestupku, a mobil jsme jí prozatím
odebrali. Nyní je na správním orgánu, jak
s tím naloží. Další možností je instalování
zákazů vjezdů na boční cesty, což se pak
řeší jako běžný dopravní přestupek.
Při řešení prostituce také úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí, a to ze
dvou důvodů. Většinou se jedná o ženy,
které mají děti, takže musíme informovat orgán ochrany dítěte. Pokud se navíc
ukáže, že pobírají sociální dávky a zároveň
si přivydělávají prostitucí, hrozí jim, že o
tyto dávky přijdou.
Kdybyste měli srovnat situaci řekněme před deseti lety a dnes, jak byste ji
hodnotili?
Situace je rozhodně lepší. Dřív byly prostitutky běžně k vidění i v centru města,
postávaly na autobusových zastávkách, u
škol... To už teď prakticky nevidíte. Dnes to
občas zkouší na okraji města, ale i odtamtud se je snažíme vytlačit. Je to sice trochu marný boj, protože to dotyčné osoby neustále zkouší a vrací se zpět na svá
oblíbená místa, ale to nic nemění na tom,
že budeme v naší snaze pokračovat. Pouliční prostituce jako takové se asi nikdy
nezbavíme úplně, ale děláme všechno
proto, abychom tento problém co nejvíc
eliminovali.
-lara-

Pro dobrotu na žebrotu ...
XJednatel stavební společnosti
v Klášterci nad Ohří se dostavil na
místní oddělení policie a podal trestní
oznámení na muže, který u jejich firmy
pracoval jako brigádník. 40letý muž
z Blanska si zapůjčil služební vozidlo Š
Felicia Combi s tím, že ho určitě vrátí.
To však neučinil, na telefony nereaguje, kde se v současné době nachází,
nikdo neví. Protože se v zavazadlovém
prostoru auta nacházelo různé stavební nářadí, vyšplhala se celková škoda
na 100 tisíc korun. Kromě obvinění
z krádeže hrozí nepoctivému muži i
obvinění z trestného činu podvodu.

Zloděj byl rychlejší než vítr ...
XO dva tisíce korun a platební karty
přišel muž z Klášterce. Při výpovědi
uvedl, že když přijel do místa bydliště,
vzal svou bundu s peněženkou do ruky
a přešel od vozidla do vchodu. Doma
pak zjistil, že kapsa je prázdná. Sice se
ihned vydal věci hledat, ale samozřejmě peněženku už nenašel. Po pachateli krádeže pátrá policie.

Během uplynulých 14 dnů zaznamenali klášterečtí policisté dvě dopravní
nehody. První možná vyvolá škodolibý úsměv. Asi žádnému řidiči by ale nebylo dvakrát příjemné zjištění, že mu někdo ukradl automobil, který nakonec
skončil„zaparkovaný“ v řece Ohři. Pachatelé zřejmě zkoušeli auto nastartovat
a když se jim to nepovedlo, zbavili se ho dost svérázným způsobem. Druhá
nehoda už měla vážnější následky. Vozidlo Ford KA bílé barvy jelo na světelné
křižovatce v odbočovacím pruhu z ulice Petlerská směrem na Chomutov, kde
nedalo přednost vozidlu Škoda Fabia červené barvy, které jelo z ulice Nádražní směrem do ulice Petlerská. Rozsah poškození vozidel byl natolik velký, že se
jednalo o totální škody. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.
-red-

Klášterecké noviny č. 17/2010

strana 3

ZPRAVODAJSTVÍ

Volby 2010 v Klášterci nad Ohří
• ODS povede do letošních voleb stejně
jako před čtyřmi lety starosta Jan Houška. Ze stávajících zastupitelů najdeme na
kandidátce ODS ještě Jaroslava Minaříka, JUDr. Šárku Hamáčkovou a také Mgr.
Miroslava Andrleho, který v předchozích
volbách kandidoval za SNK-ED.
• Nováčkem letošních voleb je TOP
09. Lídrem této strany je v Klášterci
místostarosta Ing. Stanislav Stehlík, který
se čtyřmi lety dostal do zastupitelstva
jako kandidát Unie pro sport a zdraví.
Tato strana se už ovšem letošních voleb
neúčastní. Řada jejích členů se – podobně jako St. Stehlík - objevila právě na kandidátce TOP 09.
• Na prvním místě kandidátky ČSSD je
místostarosta Miroslav Bilík, který tomto postu vystřídal PaedDr. Miroslava
Řebíčka. Bývalý starosta Řebíček se protentokrát rozhodl rozšířit řady Strany
Zdraví Sportu Prosperity. Ze zbývajících
tří zastupitelů zvolených před čtyřmi lety
za ČSSD zůstal na kandidátce klášterecké sociální demokracie už jen Stanislav
Pechouš. Jeho další dva kolegy – Danuši
Pokornou a Ivana Dimuna – najdete na
kandidátce SNK - Evropští demokraté.
• Strana Zdraví Sportu Prosperity nemá
sice tak dlouhou historii jako třeba právě ČSSD, ale úplným nováčkem také
není. Předchozích voleb se účastnila pod
názvem Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu. Její předsedkyní je stejně jako
před čtyřmi lety Ing. Kateřina Mazánková. Na třetí příčce pak najdeme již zmíněného PaedDr. Miroslava Řebíčka.
• Česká nezávislá je nástupcem před čtyřmi lety neúspěšných NEZÁVISLÝCH. Kromě podobného názvu má strana stejnou

• Také na kandidátce KSČM najdeme
všechny tři současné zastupitele: senátora PaedDr. Václava Homolku, Horsta
Kotouče a Karla Pecha, který ale svoji
pozici z minulého období opustil ve prospěch„mladší krve“.
• Poslední stranou, která se uchází o přízeň voličů, jsou Věci veřejné. Do podzimních voleb je v Klášterci povede Vlastislav
Burian.
Z předchozího výčtu vyplývá, že téměř
všichni stávající zastupitelé se budou snažit
obhájit své posty. Výjimkou jsou pouze
Tomáš Šroubek a Jiří Ouda, kteří se tentokrát neobjevili na kandidátce žádné strany.
Suchý výčet jmen doplníme na závěr několika statistickými perličkami.
• Nejstaršími kandidáty jsou v letošních
volbách pětasedmdesátiletý Štěpán
Mudra (Strana práv občanů Zemanovci)
a Zdeněk Oupic (KSČM). Naopak nejmladšími kandidáty jsou Martin Kmoch
(Česká nezávislá) a Nikol Melicharová
(Strana práv občanů Zemanovci), oba
mají 19 let.
• Ženy jsou na kandidátce většiny stran
zastoupeny zhruba z jedné třetiny.
Nejvíce žen (celkem 13) najdeme na
kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů – Za Klášterec lepší. Naopak téměř
výhradně„pánským klubem“ je TOP 09 s
pouhými 2 ženami.
• Nejvíce vysokoškoláků kandiduje za
Sdružení nezávislých kandidátů – Za
Klášterec lepší (celkem 16) a za Stranu
Zdraví Sportu Prosperity (14). Kandidáta
s vysokoškolským diplomem bychom
naopak marně hledali na kandidátce
strany Česká nezávislá.
-lara-

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 15. října od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října od 8.00 do 14.00
hodin. Klášterečtí voliči budou vybírat 21 zastupitelů z celkem
252 kandidátů. Hlasovat se bude jako obvykle v 11 volebních
okrscích.
Voličem může být každý občan obce, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana České
republiky nebo o státního občana členského státu Evropské
unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Každý volič musí okrskové volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Pokud se neprokáže potřebnými doklady, nebude moci odvolit.
Na rozdíl od nedávných voleb do poslanecké sněmovny

vacího lístku. Pokud by ale tímto způsobem označil více než
jednu volební stranu, bude jeho hlas neplatný.
Druhou možností je volba jednotlivých kandidátů. Volič označí
v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Zaškrtnout
ale může jen tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo členů.
Ten, komu nevyhovují všichni kandidáti dané strany, má tak
možnost zakřížkovat 21 oblíbených kandidátů napříč politickým spektrem. I v tomto případě platí, že pokud byste označili
tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, bude
váš hlas neplatný.
Kromě těchto dvou variant lze oba způsoby kombinovat. Volič
označí křížkem jednu volební stranu a dále zakřížkuje další
kandidáty, pro které hlasuje, a to z libovolných volebních stran.
V tomto případě dává hlas jednotlivě označeným kandidátům.

VOLBY 2010 - jak na ně?
nenajdou tentokrát občané ve volební obálce volební lístky
jednotlivých stran, ale jednu velkou „plachtu“. Kandidáti každé
volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v
pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Kandiduje-li v obci
větší počet stran, může být společný hlasovací lístek oboustranný. To je i případ Klášterce.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, dostane volič ve volební
místnosti nový.
Nyní se podívejme na samotný způsob hlasování, který je u
voleb do zastupitelstev poněkud složitější. Zákon nabízí celkem celkem tři možnosti: volit stranu, volit kandidáty nebo
oba způsoby kombinovat.
Při první variantě označí volič křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dá hlas kandidátům této strany v pořadí podle hlaso-

Z označené volební strany je pak dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce. Pokud se tedy v Klášterci
volí 21 zastupitelů a volič označí volební stranu s 21 kandidáty
a kromě toho 15 konkrétních kandidátů z dalších volebních
stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud tímto způsobem označí
více než jednu volební stranu nebo více kandidátů, než je stanovený počet, bude jeho hlas neplatný.
Stejně jako v případě předchozích voleb i tentokrát mohou
odvolit také lidé, kteří se nemohou ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů dostavit přímo do volební místnosti.
Pokud včas požádají obecní úřad, dostaví se k nim v den voleb
dva členové volební komise s přenosnou velební schránkou.
Pokud tedy už teď víte, že se k volbám nemůžete dostavit
kvůli svému zdravotnímu stavu osobně, kontaktujete vedoucí
odboru vnitřní správy Pavlínu Bláhovou na tel. 474 359 618.
zpracovala -lara-

Firma ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozice:

Mistr výroby/ Mistr kvality výroby
Základní požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru
• znalost německého jazyka na komunikativní úrovni
• znalost práce na PC (Windows, MS Office)
• řidičský průkaz sk. „B“

i předsedkyni – Janu Tropkovou.
• Již potřetí se komunálních voleb účastní
Sdružení nezávislých kandidátů za Klášterec lepší. Jedničkou je opět Vladimír
Klíma, z druhé příčky do zastupitelstva
kandiduje znovu také Mgr. Jana Dimunová.
• Dalším nováčkem letošních voleb je
Strana práv Občanů Zemanovci, kterou
vede Štěpánka Albertová.
• Snad žádné slovo nezní v názvech
politických stran a sdružení častěji než
„nezávislý“. Vedle Sdružení nezávislých
kandidátů – Evropští demokraté, Česká
nezávislá a Sdružení nezávislých kandidátů za Klášterec lepší se letošních
voleb účastní také Nezávislí demokraté,
v jejichž čele je bývalý zástupce strany
SNK-ED Ing. Jiří Marek.
• Zřejmě nejradikálnější obměna kandidátky potkala v letošním roce již zmíněné
SNK – ED. Bývalého několikanásobného
starostu a dlouholetého lídra strany Ing.
Zdeňka Šroubka vystřídal na čelním místě kandidátky Ivan Dimun (dříve ČSSD).
Z druhého místa jde do voleb Ing. Jan
Vilánek (dříve Volba pro město), trojkou
je pak Danuše Pokorná (dříve ČSSD). Na
kandidátce nenajdeme vedle již zmíněného Ing. Šroubka ani další dlouholeté
představitele SNK-ED Mgr. Andrleho
(nyní ODS) a Ing. Jiřího Marka (nyní Nezávislí demokraté).
• Při starém naopak zůstává obsazení prvních dvou pozic na kandidátce strany
Volte Pravý Blok: na prvním místě Bc.
Jaroslav Krejsa, na druhém Mgr. Alena
Škorcová.

Letmým pohledem do kandidátních listin
zjistíme, že mezi kandidáty figurují podnikatelé, důchodci, dělníci, lékaři i ženy na
mateřské. Politická dráha láká také celou
řadu učitelů a ředitelů příspěvkových organizací. Jak je vidět z předchozího stručného
přehledu, nabídka je opět pestrá a výběr
nebude lehký. Samotnému způsobu volby
a technickým záležitostem věnujeme proto
samostatný článek.
-lara-

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

„Naděje“ vysílá
do terénu svého pracovníka
Vedle noclehárny a azylového
domu, které občanské sdružení
Naděje provozuje v Klášterci nad
Ohří už déle než rok, nabízí Naděje
od 1. září novou službu. „Na základě spolupráce se sociálním odborem
jsme zahájili poskytování terénního
programu v rodinách a tzv. sociálně vyloučených lokalitách na území
města. Terénní program je součástí
integračního programu Naděje. Jeho
posláním je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci při návratu k běžnému způsobu života,“ představuje
novou sociální službu vedoucí klášterecké pobočky o.s. Naděje Miroslava Chrzová.
„Jedním z cílů programu je, aby
uživatelé služby postupně získali odpovědnost za svá rozhodnutí
a jednání. V praxi to znamená, že
terénní pracovník bude nápomocen
například při sepisování splátkových
kalendářů a řešení dluhů, při řešení
školní docházky dětí, při zprostředkování dalších sociálních služeb a bude
pomáhat také při kontaktu s úřady.
Terénní sociální pracovník bude spolupracovat se sociálním odborem v
Klášterci nad Ohří, s úřadem práce,
s policií ČR, s místními školami a s
majiteli objektů, ve kterých sociálně
slabé rodiny žijí,“ vysvětluje Miroslava Chrzová hlavní účel terénního
programu a jeho uplatnění v praxi.
Vedle provozování azylového
domu, noclehárny a nyní také
terénního programu se občanské
sdružení Naděje bude podílet i na
přípravě a realizaci komunitního
plánu, který se v současné době
začíná pro Klášterec a Kadaň vytvářet.
-lara-
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Přišlo na adresu redakce ...

Švejkobraní 2010
Pozor, pozor ! Všem lidem na vědomost se dává, že v sobotu
18. září se Švejkobraní 2010 koná aneb „Za Císaře Pána“!
Historicky první Švejkobraní zahájí hodinu po poledni průvod směřující od
hotelu Bohemia Excellent přes náměstí k zámku. V čele průvodu nebude nikdo
jiný než Švejk s paní Millerovou. K zámku, kde oslava dobrého jídla, pití a zábavy proběhne, dorazí celý průvod za zvuků Radeckého pochodu krátce před
14. hodinou. Následovat bude slavnostní zahájení, po kterém na diváky čeká
vystoupení Josefa Švejka a jeho c. k. Šramlu. Zámeckým nádvořím budou znít
staropražské šlágry z c. k. Rakouska-Uherska, představí se krásné tanečnice a k
vidění bude také výcvik vojáků Pětatřicátého pluku... K dobré zábavě by měl
podle pořadatelů přispět i Švejkův trojboj, který bude mít hodně co do činění
s nejslavnějším českým nápojem. Závěrem dodejme, že vstupné na akci je 50
kaček, zlevněné o dvacku méně.

Pozvánka do tanečních

foto: archiv

Umět tančit a vyznat se aspoň v
základních pravidlech společenského chování je v dnešní době, více než
kdy před tím, stále větší nutností. Kulturní dům v Klášterci nad Ohří nabízí
proto v nadcházející sezóně hned
dvě možnosti, jak se tomuto umění
naučit nebo se v něm zdokonalit.
17. září od 19 hodin zahajujeme kurz
tance a společenské výchovy pro
mládež, kde lektoři kurzu Dagmar
Knížetová a Milan Rektor vyučují
základní kroky společenských tanců,
včetně základů společenského chování. O týden později 24. září od 21 hodin pak začíná pokračovací kurz tance pro dospělé. Tento kurz navazuje na začátečnický kurz pro dospělé, který se uskutečnil na jaře a přihlásit se do něj mohou všichni, jež znají základní kroky a chtějí
se přiučit novým o něco složitějším variacím. Do obou kurzů se ještě můžete přihlásit osobně v kulturním domě nebo
na tel. č. 474 375 726, kde vám rádi podáme podrobnější informace.
A. Trejbal, ředitel KD

Kouzlo života zachycené na fotografiích

Taky se vám to už stalo? ...

V klášterecké galerii Kryt v současné době probíhá výstava fotografií Věry Podběhlé
pod názvem Kouzlo života. Autorka výstavy si tento název nezvolila náhodou. Osud
jí do života připravil nástrahu v podobě zákeřné nemoci, se kterou se sice dá žít, ale
je nevyzpytatelná. Věra Podběhlá se musela smířit s tímto faktem, ale nehodlá se
nemoci poddat. Hledala proto něco, čím by se dokázala zabavit a co by jí pomohlo odreagovat se od negativních myšlenek. Do ruky se jí dostal fotoaparát a záhy
začala zjišťovat, že našla to, co hledala. Přes objektiv fotoaparátu nalézá svůj svět,

Píše mi známá: Nedávno mi byla zjištěna následující diagnóza, VPDSP - Věkem
Podmíněný Deficit Soustředění Pozornosti. Projevuje se například takto:

svět plný kouzel života. Fotí vše, co se jí před objektivem mihne. V tomto duchu je
pojata i výstava. Oko profesionálního fotografa sice možná postřehne, že tématicky
je výstava trochu chaotická a některé záběry mohou postrádat určitou atmosféru...
Život ale není jednoduchý a není nalinkovaný jako čára podle pravítka. Každý den
je jiný a každý den nabízí situace, které může citlivý prst na spoušti zachytit. A je mu
úplně jedno, jestli tu spoušť zmáčkne „profík“ nebo úplně ryzí amatérka. O tom je
výstava Věry Podběhlé, kterou můžete v galerii Kryt zhlédnout do 16. září. -ronyJan Holeček

Pro čtenáře jen to nejlepší

Již čtyři roky se městská knihovna
postupně mění v útulné místo, kde si
mohou malí i velcí čtenáři v pohodlí
prolistovat časopisy nebo strávit několik příjemných chvil nad knížkou, místo
toho, aby si jen v rychlosti vybrali pár
svazků a šli domů. Málo využívané sklady nebo kanceláře postupně nahradily
útulné čtenářské koutky s pohodlnými
křesly pro dospělé a sedacími vaky pro
děti, pěkně vyzdobené a vymalované,
zvoucí k alespoň krátkému lenošení.
Nechybí ani automat na kávu nebo
plyšové hračky pro ty nejmenší.
Čím delší čas ovšem čtenáři v knihovně

strávili, tím víc hrozilo, že se dřív nebo
později začnou shánět po sociálním
zařízení. A to byl až dosud kámen úrazu. Toalety pro veřejnost v knihovně
sice byly, ale podle jejího ředitele Mgr.
Biši v naprosto nevyhovujícím stavu.
„Upozorňoval jsem na to řadu let a na
konci loňského roku mi při pravidelném
kontrolním dni dali konečně za pravdu.
Letos se na odpovídající rekonstrukci
našly peníze a v červnu se začalo stavět.
V tuto chvíli se stavební práce pomalu
chýlí ke konci a městská knihovna tak
získává sociální zařízení odpovídající kulturnímu významu organizace,“ pochvaluje si ředitel Biša.
„Zcela zrekonstruovány byly záchody jak
v oddělení pro dospělé, tak v oddělení
pro děti, takže nyní odpovídají hygienickým i estetickým normám. V oddělení
pro dospělé přibylo dokonce bezbariérové WC pro vozíčkáře. Jsme opravdu rádi,
že se tuto akci konečně povedlo přeřadit
z kategorie snů do reality a že se již za
sociální zařízení v jinak pěkné a příjemné knihovně nemusíme stydět,“ dodává
ředitel knihovny závěrem.
-lara-

Jana Hlaváčová

Nikol Syblíková

Denisa Lamparová

Noví občánci města

Zámek Klášterec nad Ohří děkuje Skupině ČEZ, a.s.,
která byla partnerem letního kulturního programu na zámku.
Jednalo se o tyto akce:
24. – 28. 5. 2010 Slované na zámku
25. 6. 2010
Večer pod lampiony
11. 7. 2010
1. prázdninový promenádní koncert – Orchestr M. Baranijaka
25. 7. 2010
2. prázdninový promenádní koncert – Crazy Band
20. – 22. 8. 2010 Eurokov 2010
placená inzerce

foto: www.profifotoart.cz

Matyáš Anger

Rozhodnu se zalít zahradu:
Když jdu k hadici na zdi garáže, všimnu si, že i auto potřebuje opláchnout.
Jdu si pro klíč od auta, abych ho vyvezla na
prostor před garáží. Ovšem přitom uvidím
na stolku v předsíni neotevřenou poštu. Asi
bude rozumné se podívat, jestli tam nejsou
nějaké složenky k zaplacení. Položím klíče od
auta na stolek a začnu probírat poštu. Přitom
vidím řadu reklamních letáků a jdu je hodit
do odpadkového koše v kuchyni. Vidím, že
je plný, takže letáky položím na kredenc a
jdu vyhodit odpadky z koše do kontejneru
na ulici. Přitom si uvědomím, že vedle kontejnerů je schránka na dopisy, takže by bylo
dobré hned dát do schránky i ten dopis,
co jsem večer psala. Jdu si tedy pro něj do
pokoje. Na stole u dopisu leží hrnek s kávou,
kterou jsem před chvílí pila. Vezmu ho do
ruky a cítím, že káva už vychladla. Nevadí,
uvařím si nový hrnek kávy. Vezmu hrnek
a jdu do kuchyně. Cestou vidím, že kytka
ve váze začíná uvadat. Tak položím hrnek
na parapet a chci vzít vázu a napustit do ní
čerstvou vodu. Přitom uvidím na parapetu
své brýle, které jsem hledala ráno. Musím
si je dát na svůj pracovní stůl, abych o nich
věděla. Ale nejdříve přece jen doleju vodu
do vázy. Položím brýle, vezmu vázu do ruky
a vidím, že za vázou leží dálkové ovládání od
televize. Proboha, zase ho budeme večer
hledat. Musím ovladač položit k televizi v
obýváku. No, ale to počká, napřed je přece
nutno dolít vodu do vázy. Jdu do kuchyně
a napouštím vodu. Přitom mi vyšplouchne
na kuchyňskou linku. A trochu i na podlahu.
Jdu do koupelny pro hadr, abych to utřela.
Pak se vracím do předsíně a přemítám, co
jsem chtěla udělat.
K večeru:
zahrada není zalitá, auto není umyté (a
nemůžu k němu najít klíče) na okně je
hrnek se studenou kávou, kytky ve váze
jsou už úplně zvadlé, dopis není vhozený do
schránky (a taky ho nemůžu najít), ztratily
se mi brýle a televizi musíme ovládat ručně,
ovladač je bůhví kde. Divím se, že nic není
hotovo, když jsem se celý den nezastavila a
jsem docela utahaná. No nic, jdu zkontrolovat došlé maily.
Jo, a nesmějte se, jestli tyhle stavy neznáte!

Váš den se blíží!!

3. koňský srandamač pod Šumnou

18. 9. 2010
od 11. hodin

ve stáji v Cihlářské ulici
(naproti sadům)
Uvidíte, co jste ještě neviděli!!
Tak nezapomeňte dorazit včas!!

Klášterecké noviny č. 17/2010

strana 5

KULTURA

Přišlo na adresu redakce ...

Poprvé na prknech Jiráskova Hronova
Poprvé, v čtyřicetileté historii amatérského divadelního souboru v našem
městě, se klášterečtí divadelníci probojovali do hlavního programu nejznámější celorepublikové přehlídky
amatérského divadla. Jedná se o festival Jiráskův Hronov, který letos oslavil
již 80. výročí.
Klášterecké Zdrhovadlo dvakrát
odehrálo představení „Příliš hlučná
samota“, které režíroval Václav Polda a
v hlavní a zároveň jediné roli se představil Jan Milota. Oba pánové přenesli při zkoušení hry na jeviště své znalosti. Polda vytěžil maximum z Kurzu
praktické režie a Milota své divadelní i
životní zkušenosti. Tato kombinace se
ukázala jako ideální, o čemž svědčil i
několikaminutový potlesk v zaplněném Jiráskově divadle. Příliš hlučnou

samotu zhlédlo přes osm set diváků.
Na festival Jiráskův Hronov se lze
dostat pouze postupem přes krajskou a národní přehlídku a nakonec
ještě musí být představení schváleno
a posvěceno programovou radou
festivalu.
Zahrát si v Hronově je, myslím si,
snem každého amatérského souboru. Nejen pro to, že zde během osmi
dnů můžete vidět všechny divadelní
druhy, žánry, nejrůznější inscenační
postupy a styly, ale hlavně pro neopakovatelnou atmosféru, kterou tento mezidruhový festival nabízí.
Samozřejmě, že některá z těchto
představení uvidíte i během Kláštereckých divadelních žní, které se letos
uskuteční ve dnech od 30. října do 6.
listopadu.
Zdeňka Nyklíčková

foto: F. Červený

Klášterecké promenády 2010
Hlavní scéna:
14.00 a 15.00
• VIKTORKY - dámská kapela devíti atraktivních
děvčat s „live“ hudbou i špetkou humoru
14.40
• PROJEVY A VYSTOUPENÍ HOSTŮ
16.00
• CANTABILE STRINGS - klášterecký smyčcový
soubor
17.10
• WOODY - chomutovská country kapela
18.10
• KEČUP - oblíbená rocková kapela již tradičním
hostem slavností
19.30
• TOMÁŠ KLUS - držitel ceny Akademie populární
hudby Anděl 2009 v kategorii Zpěvák roku
21.00
• MIRO ŽBIRKA & MAGDA ŠALAMOUNOVÁ
populární slovenský zpěvák a finalistka soutěže
Česko hledá SuperStar

V sobotu 11. září 2010 proběhne 5. ročník městských
slavností nazvaných Klášterecké promenády. Program
začíná ve 12.30 a končí ve 22.00 hodin. Na bohatý kulturní program se můžeme těšit tentokrát v lázeňském
areálu Evženie.
Dětská scéna:
12.45 - 13.30
• TOMÁŠ BARTÁK - „Hrátky s Tomem“
16.00 - 16.45
• TOMÁŠ BARTÁK - „Hola, hola, škola volá“
Doplňkový program:
12.30 - 20.00
• RYTÍŘSKÝ TÁBOR - šerm, střelba z luku, zvyky
12.30 - 19.00
• ADRENALINOVÉ ATRAKCE - horolezecká stěna,
trampolína 4v1, aerotrim velký, surfsimulátor
12.30 - 22.00
• PRODEJNÍ STÁNKY, OBČERSTVENÍ, DOBOVÁ
ŘEMESLA

Přišlo na adresu redakce ...

SIRAEX 2010 - festival současného tance s mezinárodní účastí
SIRAEX - festival současného tance s
mezinárodní účastí pořádá Základní
umělecká škola v Klášterci na Ohří.
Tato akce by však nemohla vzniknout bez pomoci instituce jako Město Klášterec nad Ohří. Město vkládá
svou důvěru v tento projekt, s jehož
finanční podporou je program bohatý a hlavně kvalitní a i díky nim nový
festival současného tance postupně
získává svou stálou pozici v tanečním
a divadelním světě a stálou pozici mezi
tradičními akcemi města. Děkujeme.
V letošním roce veliké poděkování za podporu patří také instituci,
jako je Ministerstvo kultury České republiky, NIPOS Praha, Zámek
Klášterec nad Ohří, kteří se každoročně podílejí na tomto projektu.
Za finanční podporu, bez které by festival nemohl přivítat v Klášterci nad Ohří
tolik zahraničních a špičkových českých umělců, děkujeme Severočeským
dolům, a.s., Městské energii, s.r.o., Kecip,
s.r.o., VP okna, Stavmax Bezděk, Kabel1.
Dále děkujeme za spolupráci, která je
pro organizování takovéto akce velmi potřená, Základní škole praktické
v Klášterci nad Ohří, Občanskému
sdružení Klas za technické zajištění,

advertising, WD Lux světla zvuk pódia.
Nesmíme zapomenout poděkovat
také rodičům a našim malým tanečníkům, kteří si udělali čas o svých
prázdninách a představili v rámci festivalu práci tanečního oboru.
Naše škola si velice cení vaší spolupráce. SIRAEX 2010 skončil, ale pomalu se rozbíhají přípravy již 5. ročníku.
Těšte se na něj s námi.
Za realizační tým a ZUŠ
Zora Breczková
* částečně placená inzerce

ŘÁDKOVÁ

Ireně Hofhans za prezentaci VO, Pavle
Šemberové za cenu SIRAEX, Mgr. Ladislavě Jandové za propagaci festivalu v
Praze a uměleckém světě, zahradnictví Mana a květinářství Janě Cajbichové za výzdobu a květiny pro umělce,
firmě Petr Horský za spolupráci na
technickém zajištění, Hotel Bohemia
Excellent, Lázně Evženie, ZUŠ Chodov,
TV Focus, Chomutovský deník, Sopko
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

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 16. září
Galerie Kryt
VĚRA PODBĚHLÁ: KOUZLO ŽIVOTA
Výstava fotografií
do 30. září
Zámek – galerie Thun
VÝSTAVA OBRÁZKŮ A SOCH HANY
STEJSKALOVÉ A RADKA BLÁHY
do 30. září
Zámek – galerie ve věži
AFRIKA POD KŮŽÍ
Výstava fotografií Martina Šíla z cest po
Africe
10. září od 18 hodin
Zámek – galerie ve věži
ARABSKÝ VEČER
Tisíc a jedna noc v tanci smyslné krásky,
v příběhu šeptaném do ticha a kroků
tanečnice. Zpěv muezina a hudba arabských hudebníků. Arabský chléb a sladký
mátový čaj.
Vstupné: 80,-Kč.
11. září od 12:30 do 22 hodin
Lázně Evženie
KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
5. ročník městských slavností
Vstup volný

17. září od 19 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
PRO MLÁDEŽ
Vyučuje Dagmar Knížetová a Milan Rektor.
18. září od 13 do 17:30 hodin
Zámecký areál
ŠVEJKOBRANÍ 2010
ANEB „ZA CÍSAŘE PÁNA“
Oslava dobrého jídla, pití a zábavy...
Vstupné 50,- Kč, slevy 30,- Kč
18. září v 18 hodin
Kino Svět
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
USA 2010, 125 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
18. září od 20 hodin v kavárně KD
Kulturní dům - kavárna
KAVÁRNIČKA PEPY ŠTROSSE
Písničky, básničky, veselá vyprávění Pepy
Štrosse a jeho hosta Jindry Kejaka.
Vstupné: 60,- Kč / KMD 20,- Kč

24. pátek a 25. sobota v 17.30 a 20.00 hodin

náš
tip

KAJÍNEK*
ČR 2010, 118 minut.
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího
Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z
vězeňské pevnosti Mírov
se z něj stala legenda a
také nejhledanější člověk
v Evropě. Pět týdnů, kdy
unikal policii, je dodnes
zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným
příběhem nejznámějšího
vězně u nás, příběhem
dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem
podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří
Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou
nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin
Lavroněnko, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý.
Mládeži do 15 let nepřístupné Vstupné: 85,- Kč
11. září od 19 a 20 hodin
Zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Netradiční prohlídka Muzea českého
porcelánu ve večerních hodinách, při
umělém osvětlení, se sličnými průvodkyněmi v dobových kostýmech se uskuteční letos naposledy!
Vstupné: 70,- Kč, slevy 50,-Kč
Nutné rezervovat předem!

21. září od 19 hodin
Kulturní dům
OTYLKA
Hrají: Pavel Trávníček, Václav Upír Krejčí,
Kateřina Kornová, Petr Jablonský, Hana
Sršňová, Pavel Skřípal, Hana Tunová a
Monika Fialková.
Vstupné: 230,- Kč

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

15. září od 15 do 18 hodin
DDM Volňásek
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte nás navštívit.

21. úterý v 19 hodin
Kino Svět
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
USA 2010, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Naučím Aj začátečníky až pokročilé. 6 let
praxe ve školství. Státní jazyková a cambridgeská zkouška FCE. Cena 1hod./1 os.
200,- Kč , 2 os. 130,- Kč, 3 os. 100,- Kč.
Jan Šesták - tel.: 725 180 146

15. září v 16 a 18 hodin
Kino Svět
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
USA 2010, 103 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

22. a 23. září v 16 a 18 hodin
Kino Svět
SHREK: ZVONEC A KONEC
USA 2010, 93 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč

Kurz Fj pro začátečníky v Klášterci
nad Ohří, září - květen.
Cena 3 200,- Kč
Tel. 724 832 756

16. září od 15 do 18 hodin
DDM Klubíčko
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte nás navštívit.

28. úterý a 29. středa v 18.00 hod.
Kino Svět
ČARODĚJŮV UČEŇ*
USA 2010, 110 minut, české titulky.
Mládeži přístupné Vstupné: 75,- Kč

Pronajmu byt 3+1 v Klášterci. Částečně zařízený.
Tel.: 604 129 641

16. září v 19 hodin
Kino Svět
TRIK
Polsko 2010, 95 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

Prodám dveře vchodové plastové
a okna. Dále zahradní chatku 4x3m.
Vše nové z neuskutečněné stavby.
Sleva z PC. Přivezu.
Tel: 777 106 709

INZERCE

17. září v 19 hodin
Kino Svět
AGORA
USA/Španělsko 2009, 126 minut, české
titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

30. čtvrtek v 19.00 hodin
Kino Svět
SALT
USA 2010, 100 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 75,- Kč
PROGRAM PODROBNĚJI NA:
www.zamek-klasterec.cz
www.kinoklasterec.net
www.kdklasterec.cz
www.goklasterec.cz
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Zápasník Želev přivezl
bronz z Jižní Koreje

Vasil Želev
Ve dnech 20. až 23. srpna se klášterecký
zápasník a trenér zápasnické mládeže
Vasil Želev zúčastnil světových her veteránů v zápase řecko-římském. Turnaj hostila Jižní Korea, konkrétně město Daegu.
Sportovní akce se zúčastnili závodníci z
celkem osmadvaceti zemí. A nesoutěžilo
se jen v zápase řecko-římském. Veteráni
poměřili své síly i v dalších sportovních
disciplínách.
„Bojovalo se nám těžko,“ vzpomínal na
turnaj Vasil Želev. „Bylo tam velké vedro,
pětatřicet až čtyřicet stupňů. Ve sportovních
halách sice byla klimatizace, ale venku se člo-

věk hrozně potil.“ Dalším problémem byla
pro kláštereckého zápasníka místní strava.
„Tam nemají chleba ani rohlíky, jenom šneky
a žížaly a všechno je to zamíchaný se zeleninou a podává se to s rýží. Když jsme snídali
jogurty, museli jsme se smířit s šátečky s povidlama.“
Strava však rozhodně Vasilu Želevovi neublížila a naopak ho vynesla až k pomyslným zápasnickým výšinám. Z korejských
her si do Klášterce přivezl bronzovou
medaili. „Byl to velký boj,“ řekl nám Želev.
„V boji o třetí místo jsem první kolo s Mexičanem prohrával 5:2. Úsilím jsem dokázal
vyrovnat a dotáhnout to na 7:5. Navíc jsem
tam měl podporu přátel z Hongkongu a
Brazílie, kteří mě hecovali a říkali, jak jsem
na tom s bodama, abych to udržel do konce
druhého kola.“
Rozporuplné pocity měl náš zápasník jak
ze samotné země, tak ze zázemí, které
bylo během turnaje k dispozici. „Některé
věci jsou dobré, některé špatné. Holt je to jiná
zem, jiný kraj, ale mě ty věci až tak nepřekvapují. Když jsem jezdil na Nový Zéland, Novou
Guineu nebo do Hongkongu v Číně, poznal
jsem spoustu věcí. Tentokrát jsme bydleli ve
dvaadvacetipatrovém hotelu, ale za pětačtyřicet dolarů na den tam nebylo takové
zázemí, jak by se slušelo. Špatně se nám spalo, postele tvrdý, polštáře taky, prostě všechno špatně. I když tam byla klimatizace, bylo
pořád hrozný horko. Nikdy jsem z ciziny tak
nepospíchal domů jako z Jižní Koreje.“

Michal Biša je poosmé mistrem republiky

Michal Biša, Markéta a Sára Pokorná

Třetí kolo Loap Mistrovství republiky
v minikárách odstartovalo 21. 8. v
Hořicích na Šumavě a opět bylo na
co koukat. Některé kategorie, včetně
té námi nejsledovanější, již mohly
v tomto závodě rozhodnout o titulu mistra republiky. Napětí, tréma
a adrenalin se daly krájet. Dokonce
vyšlo i počasí a jezdci se pustili do
tréninků s plnou vervou. Na trati je
čekalo i největší klesání ze seriálu - až
12 %, což je pro ty nejmenší docela
sešup, branky ve slalomech lítaly na
všechny strany. S těmito nástrahami
se do boje pustil i náš tým ve složení
Michal Biša, Markéta a Sára Pokorných. Michal v tréninku ukázal, že by
už dnes mohl sahat po titulu. Čekalo
se, jak dopadnou ostré jízdy. Markéta
a dívky v její kategorii se vesměs potýkaly s obrovským sklonem ve třetím
slalomu, i přesto byly jejich výkony
naprosto vyrovnané. Po odjetí všech
závodních jízd padlo následující rozřešení. Michal se po skvělém výkonu
ve třetí jízdě vyhoupl na druhé mís-

to v závodu. To stačilo na to, aby s
bilancí 1.- 1. - 2. místo získal již osmý
titul ve své kariéře. Blahopřejeme!
Markéta skončila na 5. místě. V její
kategorii se výsledky zamotaly tak, že
o titul nyní bojují ještě čtyři jezdkyně.
Sára skončila na 9. místě.
V neděli pokračoval závodní víkend
v Žalticích, kde se jelo 11. kolo českého poháru. Na této trati si naši jezdci
vedli ještě lépe než v sobotu. Michal
bral 1. místo, Markéta 3. místo a Sára
byla 7. Všichni ze závodů odjížděli
nadšeni, protože místní klub Minikáry Velešín, který oba závody pořádal,
připravil bohatý doprovodný program pro děti i dospělé a vynikající
zázemí. Děkujeme.
Poslední kolo se jede na domácí trati
v Okounově 18. 9. 2010. Doufáme, že
Markéta na své oblíbené trati ujede
všem soupeřkám a v konečné bilanci
skončí minimálně na stupních vítězů.
Přijďte naše jezdce podpořit a podívat se na závody, které začínají v 9:00
hodin a pokračují cca do 15:00 hodin.

Fotbalisté začali sezonu s pěti body
LoKo Chomutov B – FK Klášterec 1 : 1
Klášterecké fotbalové áčko nevstoupilo
do nové sezony právě ideálně. Na hřišti
chomutovského béčka remizovalo 1:1
a naděje se tak upíraly k prvnímu utkání na domácím hřišti.
FK Klášterec – Sokol Březno 1 : 1
Prvním celkem, který Klášterečtí hostili,
byl Sokol Březno. A byli to hosté, kdo
poprvé v utkání vážněji ohrozil branku.
Ve 20. minutě ale dostali domácí darem
penaltu, když se ve vápně šikovně svalil
nový muž klášterecké sestavy Martin
Poustka. Jenže Michal Škultéty šanci
trestuhodně zahodil a nechal vyniknout březenského gólmana. Ve 30.
minutě zase stáli všichni svatí při domácích, když se před Pařilem prosadil hlavou březenský Kučera. Naštěstí vedle.
Deset minut před koncem poločasu se
pak pokoušel změnit skóre z přímého
kopu Poustka, bohužel přestřelil. Šanci
na reparát dostal těsně před koncem
první půle. Perfektně se zorientoval
před brankou hostů a z otočky zařídil
vedení Klášterce 1:0.
Ani ve druhé půli nechyběla kláštereckým hráčům snaha a korunovat
úspěchem ji mohl v 5. minutě Josef
Papoušek. Jenže jeho spíše propagační
střela gólmana Luxe nevyděsila. Naopak duo Svoboda, Čížkovský vystrašilo
ve 22. minutě domácího brankáře Pařila. Čížkovský naštěstí na míč nedosáhl.
A když o tři minuty později nevyšel
střelecký pokus Poustkovi a míč skončil
vysoko nad Luxovou brankou, potrestali hosté neproměněnou penaltu. Nejprve se za Pařilova záda trefil střídající
Herna. Tuhle ránu ještě domácí přežili,
protože rozhodčí odpískali ofsajd. V 85.
minutě však už Pařil kapituloval regulérně. Z rohového kopu nejprve Polka
nastřelil břevno, odražený míč pak do
sítě poslal Jan Kučera a rozhodl o tom,
že ani z domácího hřiště si Klášterečtí
neodnesli tři vytoužené body.
„Byl to upracovaný zápas,“ zhodnotil
lakonicky skončený duel trenér Jiří
Janda. „Dřeme, dřeme, ale nedaří se nám
finální přihrávka, nedaří se nám kombinace. Nevím, jestli jsou hráči nervózní.
V prvním poločase jsme soupeře v obraně nepustili k ničemu. Ve druhé půli jsme

zpanikařili a byla tam herní nedisciplinovanost. Jsem zklamaný a mančaft nejspíš
taky. Za tu dřinu, co jsme předvedli, jsme
si zasloužili tři body.“
FK Duchcov – FK Klášterec 1 : 2
Klášterečtí se tak dočkali plného bodového zisku až ve třetím utkání na hřišti
Duchcova. Zápas pro nás přiblížil trenér
Jiří Janda: „Jsem velice spokojený, i když
to k ideálu mělo ještě daleko. První poločas byl z naší strany vynikající. Měli jsme

tři krásné šance, z nichž jsme jednu proměnili a je jen škoda, že jsme těsně před
koncem poločasu neproměnili druhou.
Soupeř nastoupil do druhé půle s tím, že
zvrátí utkání a to se mu také po trestném
kopu podařilo. V devadesáté minutě, kdy
už to bylo nahoru a dolu a jen se čekalo,
kdo dá gól a tím pádem vyhraje, se nám
podařilo dát vítěznou branku.“
Pro úplnost jen dodejme, že první
klášterecký gól vsítil Lukáš Štádlík po
přihrávce Martina Poustky, druhý gól si
pro sebe urval sám Poustka.

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

ROLANDPERUTH

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Provádíme masáže v pohodlí Vašeho domova

+420 725 513 580
www.masaze007.cz

Roland Peruth, U stadionu 1214, 432 01 Kadaň - roland.peruth@seznam.cz

Klášterečtí atleti
proti Evropě
13. září se atleti z TJ Klášterec vydají směr
Olomouc, kde se ve dnech 13. – 16. 9.
2010 uskuteční neoficiální Mistrovství
Evropy žactva. Město Klášterec nad
Ohří bude reprezentovat sedm atletů.
Doufáme, že se svými výkony mezi
800 závodníky z celé Evropy neztratí a
budou bojovat o co nejlepší umístění
a výkony ve svých disciplínách. Naše
město budou reprezentovat:
Marcel Červenka, Václav Zahrádka,
Daniel Vejražka, Matěj Vejražka, Ondřej
Hrubiško, Ondřej Chloupek a Martin
Szabó.
Přeji všem jmenovaným hodně úspěchů a zážitků. Rodičům děkuji za podporu a ředitelům škol za uvolnění ze
školy.
V. Blašková
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