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Slovo starosty

Mikuláš, čert a anděl v ulicích: Vánoce jsou za dveřmi

Pošlete mu váš hlas
Jste klášterečtí patrioti? Líbí se vám
vánoční strom na náměstí? Zúčastňujete se rádi internetových anket?

Vážení spoluobčané,
rok 2011 se neodvratně chýlí ke konci a je čas zamyslet
se nad tím, co přinese rok
nový. Pochopitelně se připravují nové investice, organizační změny a řada dalších záležitostí. Budeme se
i nadále snažit, aby se nám
všem žilo ve městě spokojeně, klidně a bezpečně, aby byl
Klášterec stále příjemnějším
místem pro život. Vzhledem
k omezeným finančním možnostem to sice nebude jednoduché, ale věřte, že uděláme
maximum pro naplnění nejen
našich povinností, ale také
plánů a vizí.
V neděli jsme zapálili již třetí
svíci na adventním věnci podle některých zvyklostí zvanou
Gaudete – radostná. Období
adventu je nejen očekáváním
nového liturgického roku a
příchodu Spasitele, ale pro
mnohé také obdobím bilancování, smíření a zejména pro
děti radostným očekáváním
štědrovečerního večera se
spoustou dárků. Přeji Vám,
abyste tyto Vánoce prožili
ve zdraví, klidu a pohodové
atmosféře se svými blízkými a
aby nový rok naplnil všechna
Vaše očekávání.
S úctou Jan Houška,
starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Zřizovatel psího útulku v Ciboušově,
město Klášterec nad Ohří a jeho správa vyjadřují poděkování všem známým i anonymním dárcům krmiv,
hraček a mlsků, zejména dětem kláštereckých škol, kterým není lhostejný osud opuštěných psů, kteří měli
to štěstí, že nalezli v útulku domov.
Velmi si vážíme zájmu hodných a
nesobeckých lidí, kterým nechybí cit
a snaží se psům dle svých možností
pobyt zpříjemnit, a to nejen v období svátků, ale myslí na ně v průběhu
celého roku.
Děkujeme.

Pokud je vaše odpověď ano, pak tu
máme něco pro vás. Společnost BIZMARK, s.r.o vyhlásila v rámci osvětové
činnosti EKOLAMP Soutěž o nejhezčí
vánoční strom měst a obcí ČR 2011.
Až do konce roku tak máte možnost
na internetových stránkách www.
rozsvitimevasevanoce.cz/soutez hlasovat třeba právě pro„náš“ strom. Ten
se prozatím drží s 291 hlasy na 6. místě
a může to být i váš hlas, který posune
klášterecký vánoční strom v žebříčku
o nějakou tu příčku výš.
-laraDůstojný Mikuláš s dlouhým bílým vousem, biskupským pláštěm a berlou, rohatý a nesmlouvavý čert a krásný, dobrotivý anděl - trojice, kterou
zná v našich končinách snad každé malé dítě. Podle tradice obchází tato
skupinka v předvečer svátku sv. Mikuláše městem, hodné děti odmění
sladkostí a ty neposlušné pytlem brambor nebo briketami. Anděl s Mikulášem se ale většinou nakonec slitují a navzdory čertovu výhružnému
„budliky budliky“ podarují i toho zlobivého rošťáka nějakou laskominou.
Určitě to tak udělali i anděl, Mikuláš a čert, které se nám podařilo zachytit
foťákem přímo v kláštereckých ulicích.
-lara-

Betlémské světlo dorazí do města
Po roce do našeho města opět dorazí
novodobý vánoční zvyk - světlo, které
bylo zapálené přímo v Betlémě. Klášterečtí skauti ho přivezou jako každý
rok vlakem až z Brna. Pokud je budete
chtít přivítat přímo na kláštereckém
nádraží, můžete na ně počkat 17. prosince ve 14 hodin.
Do Vánoc budou skauti světlo udržovat ve svých domovem. Pokud nestihnete skauty už při výstupu z vlaku,
můžete si pro Betlémské světlo přijít
třeba se svíčkou ve skleničce nebo
s lucernou 23. prosince do Café u
Ohaře na náměstí v Klášterci nebo
na Štědrý den do kostela Nejsvětější
Trojice o Vánoční mši, která začíná
ve 21 hodin. Ten, kdo by chtěl, aby
mu světlo z Betléma svítilo přímo u
štědrovečerní tabule, má možnost si
Betlémské světlo objednat na tel. čísle
725 207 429 nebo 725 207 430 a skauti, kteří ho budou roznášet i na Štědrý
den dopoledne, se k vám dostaví.
Tuto službu samozřejmě pro vás rádi
udělají zdarma.
Bližší informace o Betlémském světle najedete na http://www.betlemskesvetlo.cz Skauti a skautky ze stř. Br.

Rodí se nové klášterecké tradice
V den první adventní neděle se otevřela v galerii Kryt již pátá výstava
Kláštereckého Betlému, společného
projektu základních a mateřských
škol, u jehož zrodu stála naše škola
– ZŠ v Krátké ulici. Červenou nití celé
akce, jejíž realizaci dostala „na triko“
Mgr. Dagmar Ostrihoňová, bylo a je
zapojit do výroby společného betlému šikovné ruce dospělých i dětí,
založit tradici, ale také ji udržet. Podařilo se a společný betlém se rozrůstá
a dělá radost malým i velkým. Projekt
Klášterecký Betlém je opravdu v regionu ojedinělý, ojedinělý je také neskutečným nasazením sil všech jeho realizátorek, které často ve svém volnu
a v běhu denních starostí modelují,
vypalují, barví, dotvářejí, kompletují a
ve finále tráví několik dnů přípravou
samotné výstavy. Klášterec nepatří
mezi města, která oplývají tradicemi.
Tradice jsou tvořeny po generace, po
generace jsou udržovány, rozvíjeny,
podporovány, ctěny. Tradiční akce
nestojí stovky tisíc korun, nepořádají je agentury, reklamu jim nedělají

celebrity. A přesto tradice zakořeňují,
protože je dělají lidé s láskou a pro
potěšení druhých.
Historicky první Ciboušovské vánoční zvonění je pokračováním několika
předchozích setkání bývalých a současných obyvatel Ciboušova. Kaplička, která byla před zbořením, tvoří
po opravě z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj důstojnou dominantu
této malebné obce. Původní obyvatelé Ciboušova si své tradice odnesli
s sebou do svých nových domovů a
ti, kteří je vystřídali, navazují. Setkání bývalých a současných obyvatel
Ciboušova se stává další tradicí. Připravuje je úzká skupina lidí, kteří tyto
akce chystají s láskou a pro potěšení
jiných. Všichni, kteří se v tomto kraji nám historicky odcizeném snaží
položit základy tradicím a spoluvytvářet sounáležitost a vztah k městu,
krajině a ostatním lidem, si zaslouží
obdiv, ocenění a pomoc.
Děkuji všem a přeji klidné adventní
dny a požehnané Vánoce.
Jana Dimunová

Upozornění občanům
Zubra v Klášterci nad Ohří přejí všem
šťastné a veselé svátky plné pohody,
štěstí a klidu. Redaktoři Kláštereckých
novin se rádi k tomuto přání připojují
a přejí nejen spokojené Vánoce, ale
také hodně pracovních a osobních
úspěchů v novém roce 2012. -red-

Dne 14. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona dochází od 1. 1. 2012 mimo jiné ke zrušeni zákona č.
100/1988 Sb, o sociálním zabezpečení a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky č. 182/1991 Sb.
Sdělujeme Vám tímto, že průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň
mimořádných výhod (tj. I. stupeň - průkaz TP, II. stupeň - průkaz ZTP a III. stupeň
- průkaz ZTP/P) zůstávají v platnosti i po 1. lednu 2012, a to do uplynutí doby
platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015 (tj.
bez ohledu na skutečnost, že máte vyznačenu delší či neomezenou dobu platnosti
na zadní straně průkazu).

www.klnoviny.cz
www.klnoviny.cz
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Sociální reforma na startu. Jak to bude s dávkami hmotné nouze?
1. ledna 2012 startuje rozsáhlá
sociální reforma, která se ve svém
důsledku dotkne téměř každého,
kdo nějakým způsobem využívá
sociální pomoc státu - rodin s dětmi,
nezaměstnaných, lidí v těžké sociální
situaci i zdravotně postižených.
Protože nemáme k dispozici takový prostor, abychom vás alespoň
stručně seznámili se všemi chystanými změnami, zmíníme se alespoň
o některých a v závěru článku vás
odkážeme na internetovou stránku
věnovanou přímo sociální reformě a
dalším důležitým změnám.
Od ledna 2012 se mění systém rozdělování sociální pomoci, některé
dávky zaniknou, jiné se sloučí. Chystané změny se dotknou jak příjemců
sociálních dávek, tak úřadů, které je
vyplácejí. S ohledem na rozsah sociální reformy a poměrně krátký čas,
který úřady na její zavedení dostaly,
se dá očekávat, že v prvních několika týdnech nového roku nepůjde
všechno úplně hladce. Jak nám
potvrdila vedoucí odboru sociálních
věcí Ing. Řeháčková, ne ve všem
mají úřady jasno a řada věcí se ladí
za pochodu. Nejnáročnější období
čeká bezpochyby pracovníky úřadů
práce, jež od Nového roku přebírají
nejen institut veřejné služby, který
doposud zajišťovaly obce, ale hlavně výplatu nepojistných dávek, tzn.
dávek pro zdravotně postižené a
dávek pomoci v hmotné nouzi.
Přesun výplaty těchto dávek z obecních úřadů na úřady práce má zajistit splnění jednoho z hlavních cílů
sociální reformy - jednotné výplatní
místo. Stát doposud rozděloval sociální pomoc několika kanály. Dávky
pomoci v hmotné nouzi - příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení a
mimořádnou okamžitou pomoc
- vyplácel stát prostřednictvím
obecních úřadů (v našem případě
sociální odbor v ul. Polní). Druhým
kanálem proudila k lidem státní
sociální podpora, kam patří přídavek
na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení,
dávky pěstounské péče, porodné
a pohřebné. Tyto dávky spravovala
kontaktní pracoviště úřadů práce (v
našem případě pracoviště v ulici J. A.
Komenského). Dávky sociální péče
pro lidi se zdravotním postižením
tvořilo do této doby celkem deset
různých typů příspěvků, část z nich
poskytovaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v našem přípa-

dě Městský úřad Kadaň), část obecní
úřady (v našem případě Městský
úřad Klášterec nad Ohří). A pak je tu
samozřejmě podpora v nezaměstnanosti, kterou vyplácejí úřady práce (v
našem případě kontaktní pracoviště
krajského úřadu práce v ulici Nádražní). Současný systém je bezpochyby
složitý, na druhou stranu je již několik let zaběhnutý a tudíž pro úředníky i příjemce dobře známý. Nový systém by měl být podle tvrzení svých
autorů přehlednější a efektivnější.
Jeho kritici mu ale vyčítají uspěchaný a nedostatečně připravený start a
přílišnou tvrdost.
Jak už bylo řečeno, jednou z velkých
změn, kterou sociální reforma přináší, je přesun výplaty některých sociálních dávek z měst na úřady práce.
„Od Nového roku přechází výplata
nepojistných dávek na úřady práce,
v našem případě se to bude týkat
dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc) a některých dávek pro zdravotně postižené
(příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, příspěvek na úhradu za užívání garáže a příspěvek úplně
nebo prakticky nevidomým občanům
na stravu pro vodícího psa),“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Řeháčková.
Úřad práce převezme od sociálního
odboru Městského úřadu v Klášterci nad Ohří nejen výplaty dávek
hmotné nouze, ale i některé pracovníky, kteří tuto činnost na odboru
vykonávali. Důvod je jednoduchý
- úřady práce potřebují k výkonu
této činnosti někoho, kdo dané problematice rozumí. V Klášterci by měl
být chystaný přechod výplaty dávek
ze sociálního odboru na úřad práce
ještě o trochu jednodušší. „S úřadem
práce jsme se dohodli, že tito pracovníci zatím zůstanou v kancelářích v
ulici Polní. Příjemci dávek hmotné
nouze tak budou i po 1. lednu 2012
docházet na stejné místo jako dosud,“
vysvětluje Ing. Řeháčková. Znamená to, že některé kanceláře bude
využívat úřad práce, některé město.
Jak ale Ing. Řeháčková upozorňuje,
řeč je jen o dávkách hmotné nouze, agenda zaměstnanosti a dávky
státní sociální podpory (přídavek na
dítě, rodičovský příspěvek, porodné
apod.) zatím zůstávají na své původní adrese. To by se ale v budoucnu
mohlo změnit.
„Jedná se o případném přemístění

celého úřadu práce do prostor v ulici Polní. Náš odbor sociálních věcí a
školství by uvolnil prostory a přemístil
by se do hlavní budovy radnice. Byla
by tím úplně naplněna myšlenka jednotného výplatního místa a klienti
by řešili svízelnou sociální situaci na
jednom místě,“ přibližuje Ing. Řeháčková. Svoji logiku by to určitě mělo,
protože „Jednotné výplatní místo“
bude v Klášterci prozatím jen nenaplněným heslem. Je sice pěkné, že
celou agendu bude od 1. ledna 2012
zajišťovat úřad práce, dokud ale
bude sídlit na třech různých místech
ve městě, lidé to asi příliš neocení.
Sociální odbor se tedy vzdá výplaty
dávek hmotné nouze, to ale rozhodně neznamená, že by jeho pracovníci neměli od ledna co na práci. Jak
vysvětluje Ing. Řeháčková, město
bude prostřednictvím sociálního
odboru i nadále zajišťovat sociální práci v terénu, vykonávat funkci
veřejného opatrovníka a zajišťovat
sociálně-právní ochranu dětí.
Velké změny čekají od Nového roku
také veřejnou službu, kterou dosud
organizovaly obce pro občany pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. Člověk, který pobíral tyto dávky
déle než šest měsíců, měl možnost
se rozhodnout, zda bude vykonávat

veřejnou službu a zachová si dávku
v původní výši, nebo ji odmítne a
dávka se mu sníží na existenční minimum. V rámci sociální reformy bude
od 1. ledna 2012 institut veřejné
služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR a nebude se
už týkat jen lidí pobírajících nškterou
z dávek pomoci v hmotné nouzi, ale
také nezaměstnaných. Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci
úřadu práce nepřetržitě déle než dva
měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude
z evidence vyřazen, což znamená, že
přijde o podporu v nezaměstnanosti. Podle Ing. Řeháčkové chce však
město i nadále výkon veřejné služby
zajišťovat, a chystá se proto uzavření
rámcové smlouvy s úřadem práce o
výkonu této služby městěm.
A na závěr slibovaná internetová
adresa. Na stránkách www.socialnireforma.mpsv.cz, které spustilo
ministerstvo práce a sociálních věcí
10. listopadu, najdete podrobnosti
o jednotném výplatním místě, kartě sociálních systémů, změnách ve
vyplácení rodičovského příspěvku,
změnách v podpoře osob zdravotně
postižených a o změnách týkajících
se nezaměstnaných.
-lara-

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

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

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

Komunitní plán čeká na schválení

Policie informuje ...

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

Auto není trezor ...
XOdložená bunda na sedadle řidiče

nejspíše zlákala neznámého pachatele ke krádeži. Auto nechala majitelka zaparkované v Klášterci nad Ohří
poblíž autobusového nádraží. Kromě
peněženky zmizely i energetické
nápoje a basa na pivo. Celková škoda
se vyšplhala na 8 tisíc korun. Krádež
vyšetřují policisté z místního obvodního oddělení.

Trapný omyl ...
XV Klášterci nad Ohří vyšetřovali krádež lednice. Poškozená oznámila, že
47letá žena jí odcizila ledničku, kterou
měla uloženou v kočárkárně panelového domu v ulici Luční. Škodu stanovila na 7 tisíc korun. Vyšetřování krádeže mohli policisté odložit. Bylo totiž
zjištěno, že přítel poškozené ledničku
ženě zapůjčil a zapomněl jí to sdělit.

Pálily ho prsty ...
XV Klášterci nad Ohří vyšetřují krádež

mobilního telefonu. Skutek oznámila
žena, která košík s přístrojem odložila
u výtahu v domu v Dlouhé ulici.
Za krádež bude po zásluze potrestán
26letý místní obyvatel. Není to jeho
první čin, kradl i v minulosti, naposledy stál před soudem v květnu
letošního roku. Obvinění z krádeže se
nevyhne.

Šťastné shledání ...
Jak jsme Vás již informovali v průběhu
roku 2011, probíhá v Kadani a v Klášterci nad Ohří proces Komunitní plánování, který je zaměřen na rozvoj a
podporu sociálních a souvisejících
služeb v regionu. V měsíci říjnu byl
materiál celého plánu předložen veřejnosti, která se k němu mohla vyjádřit
pomocí připomínkovacích formulářů,
kterých nám bylo doručeno 44.

Nejvíce se veřejnost zajímala o skupinu péče o rodinu, děti a mládež.
Nejdiskutovanějším tématem bylo
hřiště v Prunéřově a realizace aktivit
pro rodiče s dětmi. Výsledný dokument byl po zapracování připomínek
konzultován se zastupiteli obou měst
a nyní je připraven ke schvalovacímu
procesu – aby se mohl stát strategickým dokumentem měst na období let
2012 – 2016.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem
členům pracovních skupin, ostatním
zúčastněným osobám a veřejnosti za
jejich spolupráci, bez níž by nemohl
tento dokument vůbec vzniknout.
Celý projekt Komunitní plán sociálních
a souvisejících služeb 2012 – 2016
v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Bližší informace na www.radka.kadan.
cz
Petra Kořánová,
asistent projektu
Komunitní plánování

ČSSD Klášterec nad Ohří
vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ BESÍDKU S TOMÁŠEM
kdy: 18. prosince v 15 hodin
kde: v Kulturním domě
vstupné: zdarma, děti pouze s
doprovodem dospělých osob.
Těší se na Vás Místní organizace
ČSSD v Klášterci nad Ohří.

XOznámení o krádeži přijali policisté v Klášterci nad Ohří. Nakupující
žena v místním marketu uvedla, že
v nestřeženém okamžiku jí kdosi odcizil dámskou peněženku s hotovostí ve
výši 6200 korun. O několik dní později
přišla žena znovu. Peněženku, kterou
postrádala, našla totiž doma v bytě,
zapadlou za košem na prádlo. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
policisté vyšetřování krádeže odložili.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 8. prosince 2011 zasahovala
městská policie z Klášterce nad Ohří
v ulici Pionýrů, č.p. 510. Nebylo to
nic velikého - rušení nočního klidu
po desáté hodině v bytě nad námi.
Tedy nic zvláštního. Musím však naši
městskou policii opravdu pochválit.
Po mém nezdařeném pokusu zkontaktovat se s opilou (ožralou) osobou nad námi a domluvit jí, zavolala
moje manželka na městskou policii,
a to i přes můj názor, že to asi nemá
cenu. Během několika málo minut
přijeli. K mému překvapení pomohli
okamžitě. Noc poté proběhla v klidu a pokoji. Někdo si řekne, že je to
samozřejmost a že od toho přece
městští strážníci tady jsou. V dnešní
době to pro mne ale samozřejmostí
není a byl jsem příjemně překvapen.
Nedalo mi to neposlat pochvalu. To
se přece taky musí. Takže posílám
poděkování zasahujícím strážníkům
a městské policii v našem městě.
S pozdravem Marian Olah
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ZPRAVODAJSTVÍ
LEDEN 2011
THned první lednový den se v kadaňské porodnici narodil první klášterecký
občánek roku 2011. Malý Patrik přišel na
svět s ukázkovými mírami 3650 gramů
a 52 cm a udělal tak určitě radost nejen
kadaňským porodníkům, ale hlavně své
mamince Šárce Brandlové.

Takový byl letošní rok 2011
TV galerii Kryt se uskutečnila výstava Bereniky Saudkové s názvem Sub-titles. Vernisáž
výstavy se těšila velkému zájmu veřejnosti. Aby také ne, když se jí zúčastnila sama
autorka spolu s malířkou a herečkou Aničkou Šimonovou známou z filmu Kawasakiho růže. Obrazy mladé malířky a nositelky
slavného jména Saudek si návštěvníci galerie mohli prohlédnout do 6. dubna.

XVe dnech 17. a 18. ledna se na kláštereckých základních školách uskutečnil zápis
dětí do prvních tříd. Desítky dětí usedly
poprvé do školních lavic, aby nejen svým
rodičům, ale i přítomným paním učitelkám předvedly, jak zvládnou zadané úkoly. S pochopitelnou nervozitou předškoláčků si každá ze škol poradila po svém:
někde se rozdávaly lentilky, jinde si vzali
na pomoc maňásky.
XMěsto Klášterec nad Ohří se ve dnech
13. až 16. ledna účastnilo veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour. Náš sektor
expozice navštívilo v průběhu 4 dní přibližně 700 zájemců, kteří obdrželi celou
řadu užitečných informací a propagačních
materiálů. Vedle trhací cyklomapy a plánu
města s popisem památek se jednalo o
známou 3K návštěvnickou kartu. Zájemci
měli k dispozici také nový kulturní kalendář našeho města a nového turistického
průvodce pro rok 2011.
XPerný začátek roku zažila klášterecká
jednotka dobrovolných hasičů. Jejich
protivníkem nebyl ovšem tentokrát
oheň, ale neustávající přívaly sněhu a silný mráz. Hasiči si museli poradit nejen s
větvemi obtěžkanými sněhem, ale také s
množstvím hrozivě vypadajících rampouchů, které ohrožovaly chodce i zaparkovaná auta.

XSpolečné cvičení složek integrovaného
záchranného systému proběhlo pod kláštereckým železničním mostem.

ním utkání ale prohráli 4:2. Ačkoli se naši
hokejisté rvali do poslední minuty, Most
byl nakonec šťastnější a podobně jako již
několikrát v minulosti postoupil na úkor
Klášterce do baráže o první ligu.

KVĚTEN 2011

SVynikající sezóna se povedla Michalu
Bišovi, který absolvoval nejprestižnější sérii
závodů skateboardistů Český pohár Impromat 4x4. Po třech vyhraných závodech ve
Špindlu, v Jeseníkách a na libereckém Ještědu dosáhl Michal na vítězství i ve finálovém
čtvrtém závodě, který se jel v K2 snow parku
Pec pod Sněžkou zároveň jako mistrovství
České republiky. Michalovi tak právem patří
jak juniorský titul Mistra republiky ve freestyle snowboardingu, tak vítězství ve čtyřkolovém podniku ČP Impromat 4x4.

BŘEZEN 2011
XSoupeřem kláštereckých hokejistů o
účast v baráži byl v roce 2011 Baník Most.
Oba týmy svedly celkem 4 finálové zápasy
play-off. V prvním utkání na domácí půdě
podlehli klášterečtí hokejisté 3:5, 2. utkání
na ledě Mostu vyhráli 4:3, 3. zápas doma
vyhráli vysoko 7:3, v rozhodujícím posled-

XZačátkem měsíce byla zahájena stavba parkoviště v ulici 17. listopadu před
domem č.p. 524-527. Výstavba celkem
dvaadvaceti parkovacích míst přišla město na 600 tisíc korun a zajišťovala ji firma
Ekostavby Louny.
XV sobotu 25. června uspořádalo občanské sdružení „Za Miřetice lepší“ ve spolupráci se starousedlíky Ciboušova setkání
u příležitosti žehnání zvonu pro kapličku
v Ciboušově. Slavnostního setkání před
ciboušovskou kapličkou se zúčastnilo
několik desítek lidí z Ciboušova i Klášterce. Stejně jako před rokem, kdy se světila
samotná kaplička, se obřadu svěcení zvonu ujal klášterecký farář Artur Ściana.
XV pondělí 27. června oslavila své sté narozeniny paní Marie Podaná.
XV pátek 17. a v sobotu 18. června se v
Letním kině uskuteční 8. ročník přehlídky folkových, country a bluegrassových
kapel Klášterecká country koza. Páteční
večer přinesl finále soutěže Country kůz-

TV pátek 10. a v sobotu 11. června se na kláštereckém zámku uskutečnil 3. ročník baletní
a hudební přehlídky Klosterlin, kterou uspořádala umělecká a producentská společnost
Opera-Balet.cz.

DUBEN 2011
XV sobotu 2. dubna se v kláštereckém
Kulturním domě uskutečnil historicky
první abiturientský ples kláštereckého Gymnázia a střední odborné školy.
Sobotní ples se nesl v duchu „běžného“
vyučovacího dne. Celým plesem provázel Mgr. Kodýtek. V průběhu večera se
TKroky snad všech milovníků folku a country směřovaly 19. března do kláštereckého „kulturáku“, kde se opět po roce konal festival Folková Evža. Protože se jednalo již o 17. ročník, jeho
stvořitel a organizátor Pepa Štross jej trochu s nadsázkou překřtil na Sedmnáct zastavení jara.
Téměř šestihodinovou přehlídku zahájila kraslická kapela Alison, jejíž repertoár tvořily irské,
skotské a anglické lidové písně. V průběhu večera se divákům představili ještě další muzikanti zvučných jmen a neméně zvučných hlasů - českobudějovičtí Nezmaři, mostecká folková
kapela s poetickým názvem Vítr ve vlasech, „ExNezmar“ Luboš Hrdlička se svým triem Náhlá
změna, představitelé nastupující generace folkařů pardubičtí Marien, děčínská kapela Vomiště i samotný pořadatel festivalu Pepa Štross, tentokrát ve dvojici s Martinem Bažantem.

ÚNOR 2011
XOd 1. února vstoupil v platnost nový
ceník Městského ústavu sociálních
služeb. Zvýšení cen se dotklo téměř všech
poskytovaných služeb – domu pro seniory, pečovatelské služby i odlehčovacích
služeb. Klienti si tak museli připlatit za
ubytování, stravu, dovoz obědů i pomoc
v domácnosti. Podle ředitelky Věry Bobisudové si zvýšení úhrad za služby vyžádaly
nejen neustále rostoucí náklady, hlavně za
energie, ale také výrazně nižší příjmy ve
srovnání s loňským rokem.
XV sobotu 19. února se v kulturním domě
konal Reprezentační ples lázeňského
města Klášterce nad Ohří. V pořadí pátý
ples sezóny se těšil až nečekaně velkému
zájmu milovníků tance a společenské
zábavy. Lístky tentokrát mizely přímo
před očima a už několik dnů před plesem
nebyly k sehnání ani ty do předsálí. Na
ty, kteří nezaváhali a lístky si zajistili včas,
čekal příjemně strávený večer plný tance a
zábavy, orchestr Ladislava Bareše hrál jako
o život a nechyběl ani bohatý doprovodný
program.
XVe čtvrtek 24. února se sešli klášterečtí
zastupitelé. Bod, o kterém se na jednání
nejvíce diskutovalo, se výjimečně netýkal
lázní, ale dvou věžových domů na sídlišti
Panorama. Žádosti firmy World Invest provozovat ve zmíněných domech vstupní
byty zastupitelé nevyhověli.
XNa pět set lidí se podepsalo pod petici
proti možnému stěhování Domu dětí a
mládeže Klubíčko do jednoho z pavilonů
Základní školy Petlerská. Svoji nespokojenost s navrhovanou změnou se část z nich
rozhodla projevit i na únorovém jednání
zastupitelstva.
X25. února podalo město žádost o dotaci
na 1. etapu regenerace nového sídliště.
Rozsáhlý projekt, který na přelomu roku
vznikal v projekční kanceláři 4D Projekt,
počítá s celkem sedmi etapami.

XVe čtvrtek 12. května se v kulturním
domě sešli po třítýdenní přestávce klášterečtí zastupitelé, aby pokračovali v jednání, které 21. dubna přerušil starosta Houška. Hlasování o změnách ve vedení města
se ale zastupitelé a diváci z řad veřejnosti
nedočkali ani tentokrát. Jednání zastupitelů předčasně ukončil odchod deset
zastupitelů ze sálu. Pro neusnášeníschopnost tak i toto zastupitelstvo skončilo dřív,
než zastupitelé projednali jediný bod programu.
XVe středu 11. května se na internetových
stránkách ministerstva pro místní rozvoj
objevil dlouho očekávaný dokument

ČERVEN 2011

XVe dnech 10. až 12. března se Zámek
Klášterec nad Ohří zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2011 v Jablonci nad Nisou. V jabloneckém Eurocentru se zámek prezentoval v rámci projektu
„Marketing zámků a hradů v Krušnohoří“
společně s jirkovským Červeným hrádkem
a saskými Augustusburgem, Scharfensteinem a Lichtenwalde. V pořadí již 11. ročník
veletrhu, jehož hlavním tématem byla
tentokrát dovolená pro rodiny s dětmi, se
těšil velkému zájmu veřejnosti.
XNezvykle dlouhá a mrazivá zima zanechala stopy nejen na silnicích, ale také na
vegetaci. Pravděpodobně vlivem mrazů
praskl kmen dvacet šest metrů vysokého
korkovníku amurského v zámeckém parku. Strom, jehož stáří se odhaduje na 60 až
80 let, je jedním ze vzácnějších exemplářů
zdejšího parku. Je proto zcela pochopitelné, že se dělalo vše možné pro jeho
záchranu. Bylo provedeno sesazení koruny, aby se snížil tlak a nedošlo k rozlomení
stromu. Na kmen stromu byly následně
osazeny dvě kovové obruče, které by měly
zabránit dalšímu zvětšování rány.
XV sobotu 26. března si v obřadní síni
kláštereckého zámku připomněli 50. výročí
svého sňatku manželé Knapovi. O necelý
týden později zažila zámecká obřadní síň
zlatou svatbu podruhé. Za přítomnosti příbuzných si tu svůj svatební slib po padesáti
letech zopakovali manželé Fialovi.

návštěvníkům plesu postupně představili
„budoucí studenti“ - děti z MŠ Bruslička,
současní studenti ze IV.G se svým předtančením, taneční skupina Spray-lay pod
vedením bývalé studentky Olgy Ratajové
nebo autorská módní tvorba absolventky
Zdeňky Bílkové. Po módní přehlídce následovala dražba, ze které si ti nejvytrvalejší
přihazovači odnesli například „Jedličkovu
borovičku“, „Rosťův ležák“, „Pedagogovu
krev“,„Zeleného maturanta“ či dort ve tvaru školy. Velké ovace si vysloužila čtveřice
pedagogů, která se postarala o tradičněnetradiční půlnoční překvapení. Šarmantním„tanečnicím“ sice rašily vousy, ale kankán zvládly na výbornou.
XNapětí na domácí politické scéně vyvrcholilo 21. dubna pokusem opozice o
odvolání vedení města. Návrh na odvolání
starosty, místostarostů, členů rady města
a členů kontrolního a finančního výboru a
volba nových byl sice zařazen na program
jednání zastupitelstva, k jeho naplnění už
ovšem nedošlo. Ještě než mohli zastupitelé přistoupit k hlasování, přerušil starosta
Houška jednání. Důvodem měl být blíže
nespecifikovaný pokus o trestný čin týkající
se úplatku, který musí vedení města bezprostředně ohlásit orgánům činným v trestním
řízení. O vážnosti situace svědčil i fakt, že
Klášterec zažil hned dvě tiskové konference
v jednom týdnu. První uspořádalo vedení
města v úterý 26. dubna, druhou pak o tři
dny později nově utvořená koalice.
WDržitelka Českého lva Eliška Balzerová se
představila kláštereckým divákům v populárním monodramatu „Můj báječný rozvod“
irské autorky Geraldine Aron. One-womanshow aneb divadlo jedné herečky je určitě
tou nejobtížnější hereckou činoherní disciplínou a Eliška Balzerová dokázala před zcela zaplněným sálem kláštereckého „kulturáku“, že je skutečně výbornou herečkou a že i
tento náročný divadelní formát s přehledem
ustojí. Za její brilantní výkon ji klášterecké
publikum náležitě odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.

- seznam schválených projektů v oblasti
regenerace panelových sídlišť. A stejně
jako v předchozích letech i tentokrát Klášterec s projektem uspěl. V ostré konkurenci
78 žádostí z celé republiky byl ohodnocen
spolu s dalšími deseti projekty jako nejlepší
s maximálním počtem bodů. Pro město to
znamenalo dotaci ve výši 4 miliony korun a
zelenou pro první etapu regenerace nového sídliště.
XVe dnech 1. až 6. května hostila klášterecká Základní škola praktická vzácnou
mezinárodní návštěvu. Desítka účastníků
studijní návštěvy z Velké Británie, Irska,
Itálie, Německa, Francie, Portugalska,
Rumunska, Turecka a Finska přijela do
Klášterce na pozvání ředitelky školy PhDr.
Jiřiny Malastové.
X18. května jednala rada Ústeckého kraje,
která doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o sloučení Gymnázia a Střední
odborné školy Klášterec nad Ohří s Gymnáziem Kadaň, Střední odbornou školou
služeb a Středním odborným učilištěm

le, po kterém se divákům představily skupiny Woody a Pacifik. Sobotní program
zahájili vítězové soutěže Country kůzle.
Kromě nich pozvali pořadatelé přehlídky
Jiří Bauer a Tomáš Mandinec do Klášterce
také skupinu Album, Muziku Občas, Wabiho Daňka, Monogram a Blueground s
Eliškou Ptáčkovou.
XPošesté se od počátku roku sešli klášterečtí zastupitelé. V závěru jednání se
zastupitelé vrátili k posledně staženému
bodu o zadání změny územního plánu,
která by umožnila na průmyslové zóně
Centrepoint Verne vybudovat elektrárnu
na biomasu a výrobnu pelet. Přítomní
zástupci investora, firmy ASK ENERGO
INVESTMENT, čelili mnoha dotazům jak
od zastupitelů, tak ze strany veřejnosti. Po
jejich vystoupení následovalo hlasování,
ve kterém zastupitelé pořízení změny
územního plánu nepodpořili. Svůj podnikatelský záměr tak bude firma muset realizovat jinde. Zastupitelé na tomto jednání
odmítli také krajem chystané sloučení

TZatímco v loňském roce trápila návštěvníky slavnostního zahájení lázeňské sezony
nepříjemná zima, letos jako by jim to chtěla příroda vynahradit. V sobotu 21. května panovalo nádherné, téměř letní počasí, teplota se vyšplhala přes dvacet stupňů a sluníčko svítilo
jako o život. Odpolední program zahájil krátce po poledni orchestr ZUŠ „Chorchestr“ . Na
pódiu se ještě vystřídali němečtí hudebníci z partnerské obce Grössruckerswalde, hudební
soubor Hradišťan, hudební těleso Pettini pod vedením Dany Vajcové a smyčcový soubor
Cantabile Strings. Příjemný den zakončila Ilona Csáková spolu s Laurou a jejími tygry.

Kadaň a se Střední průmyslovou školou
stavební a Obchodní akademií Kadaň. Ke
sloučení tří jmenovaných škol by mělo
podle rozhodnutí krajské rady dojít k 1. září
2012 a nová škola by měla nést název Gymnázium a Střední odborná škola Kadaň.
XVe čtvrtek 26. května v 19:15 bylo na linku 112 oznámeno, že u azylového domu v
Klášterci nad Ohří hoří les. Přivolaní hasiči
na místě zjistili, že hoří prázdný objekt „na
Koreji“. K požáru vyjelo celkem šest jednotek hasičských záchranných sborů.

kláštereckého Gymnázia a střední odborné školy s kadaňskými středními školami.
XOdpoledne 25. června patřilo Hrátkám
s bezpečností. Preventivní akci s tímto
názvem uspořádalo na hřišti pod Základní
školou Krátká občanské sdružení Bezpečný Klášterec nad Ohří. Za pomoci celé řady
sponzorů a partnerů připravilo občanské
sdružení pro malé i velké návštěvníky
odpoledne doslova nabité zážitky. Návštěvníci si mohli například prohlédnout
policejní nebo hasičskou techniku.
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KULTURA A ŠKOLSTVÍ
ČERVENEC 2011
XPo dvou letech a dvou měsících mohli
návštěvníci galerie Kryt znovu obdivovat
dílo českého fotografa Jana Saudka. Zatímco v květnu 2008 přivezl známý umělec
do Klášterce své obrazy, tentokrát zdobily
výstavní prostory galerie Kryt jeho fotografie. Nejen touha prohlédnout si na vlastní

Takový byl letošní rok 2011
se proto v zámecké obřadní síni sešli příbuzní a přátelé, aby spolu se starostou města
Janem Houškou poblahopřáli Josefu Vlkovi
k jeho významnému životnímu jubileu a
vyjádřili mu poděkování za vše, co v dosavadním životě vykonal.

TDeset dnů, deset koncertů, desítky interpretů, stovky diváků. Takový byl v řeči čísel
sedmý ročník festivalu Klášterecké hudební prameny. Zatímco v prvních letech byl festival Klášterecké hudební prameny zaměřen převážně na klasickou hudbu, tentokrát
dostaly více prostoru i jiné žánry. Sedmý ročník festivalu Klášterecké hudební prameny
tak divákům nabídl například vystoupení Leony Machálkové, Daniela Hůlky či legendy
české rockové kytary Radima Hladíka a jeho kolegů z kapely Blue Effect. Kromě známých
osobností domácí hudební scény se na festivalu objevili tentokrát i vynikající interpreti ze
zahraničí - Cigánski diabli, jeden z nejlepších cikánských orchestrů na světě, nebo legendární francouzský trumpetista Guy Touvron.

v červnu letošního roku rozhodli zastupitelé Ústeckého kraje.

ŘÍJEN 2011
X 3. října proběhlo v salonku městského
úřadu slavnostní předání cen výhercům
4. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou
výzdobu ve městě. Jako už tradičně se soutěžilo ve dvou kategoriích - bytové domy a
rodinné domy. Do soutěže se sešlo celkem
14 přihlášek. Porota nakonec rozhodla
následovně: v kategorii „Bytové domy“
zvítězila Andrea Nachtigalová, v kategorii
„Rodinné domy“ se porotcům nejvíce líbila
květinová výzdoba Václavy Adámkové.

se točila kolem malého delfína Dila, hlavní
postavy dobrodružných knížek pro děti.
XLékaři v kadaňské nemocnici, kterou
využívají také lidé z Klášterce, už naplno
rozjíždí provoz nového 3D ultrazvuku. V
uplynulých týdnech probíhal testovací provoz, nyní už tento supermoderní přístroj
slouží k vyšetřování budoucích maminek.
XVe čtvrtek 24. listopadu proběhl v městské knihovně další ročník Adventního
štrúdlování. Obliba této akce stoupá, letos
se jí zúčastnila přibližně stovka lidí. Bohužel
se nedostalo na všechny, kteří chtěli hodnotit, i když ochutnat štrúdl mohl snad úplně
každý. Celkem dvanáct dodaných výborných štrúdlů tak nakonec hodnotilo plných

TV sobotu 29. října odstartoval 9. ročník přehlídky ochotnických divadel Klášterecké divadelní žně pořádaný Sdružením pro podporu amatérského divadla, tentokrát s přízviskem „Česko-Slovenské“. O úvodní představení se postaral domácí soubor KLAS s premiérou své nové
hry Královny. Kromě kláštereckých se představily na Žních soubory z Terezína, Kladna, dvakrát
z Prahy, Klapý, Hradce Králové, Brna, Olomouce, Levoče a Popradu.

oči umělcovo dílo, ale také možnost spatřit
tváří v tvář samotného Jana Saudka, kterému na vernisáži osobně zahrál jeho rodinný
přítel Jaroslav Svěcený, přilákala v úterý 5.
července do galerie Kryt množství návštěvníků.
XCelkem 18 tzv. vstupních bytů začala
nabízet společnost World Invest ve věžových domech v ulici Mírová. Byty pořízené
díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj
z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů“ jsou určeny vybraným skupinám obyvatel, které mají z různých důvodů
- zvláště sociálních - problém získat nájemní
bydlení. Stalo se tak navzdory nesouhlasu
většiny zastupitelů.

ZÁŘÍ 2011
XPo dvou měsících se prostranství před
kláštereckými školami opět zaplnila žáky
a studenty. Pro většinu z nich začal 1. září
jen další školní rok, ale pro 133 prvňáčků byl tento den zcela výjimečný. Nejvíce – celkem 66 – jich letos nastoupilo
do Základní školy Krátká, 46 prvňáčků

XV úterý 18. října bylo do provozu uvedeno nové dětské hřiště v ul. Sadová. Dětské
hřiště je určeno pro děti od 3 let. Všechny

TV sobotu 10. září se již pošesté uskutečnily tradiční městské slavnosti - Klášterecké promenády. Zatímco v předchozích letech bylo hlavním centrem slavností klášterecké náměstí a v
lázních a v zámeckém parku probíhaly doprovodné akce pro děti i dospělé, tentokrát se veškeré dění soustředilo v lázeňském areálu. Na hlavní scéně u nové stáčírny se postupně vystřídaly
známé i méně známé kapely, orchestry i dua. Krátce před osmou hodinou večerní se na pódiu
objevil tolik očekávaný Aleš Brichta Band. Program Kláštereckých promenád 2011 završila
Hudba Praha.

SRPEN 2011
XDruhý prázdninový měsíc znamenal
zahájení dvou velkých stavebních akcí.
Město Klášterec nad Ohří pokračovalo v
regeneraci panelových sídlišť první etapou
regenerace nového sídliště. Stavební práce
byly zahájeny v ulici Lipová a Okružní. Stavební ruch panoval také v těsné blízkosti
kulturního domu. Budovala se zde komunikace, která po svém dokončení umožnila
bezpečnější průjezd a průchod od blízkých
nákupních center mimo hlavní komunikaci
E1/13.

SVe dnech 19. až 20. srpna proběhl v Hradci Králové desátý ročník akce s názvem Hip
Hop Kemp. U příležitosti kulatého výročí připravili organizátoři velký turnaj ve freestylebattlu, kterého se zúčastnily stovky raperů.
Vítězem freestyle battlu na královehradeckém Hip Hop Kempu se stal klášterecký
rapper eLKa, který nenašel mezi českými
ani slovenskými rappery přemožitele.
XVe dnech 20. - 26. srpna se do Klášterce
sjeli na taneční festival SIRAEX tanečníci z
téměř dvou desítek zemí. Již popáté pozval
taneční obor ZUŠ příznivce nevšedního
kulturního dění na „Dny scénického tance“
v netradičních prostorech zámecké sala
terreny.
X15. srpna 2011 uplynulo rovných sto let
od narození pana Josefa Vlka. Taková událost si pochopitelně žádá trochu víc než
„jen“ rodinnou oslavu. V pondělí 15. srpna

zasedlo v lavicích Základní školy Školní a
28 jich zamířilo do Základní školy Petlerská. V této škole si svůj „první“ školní rok
vyzkouší také 18 žáků přípravné třídy. 3
prvňáčky přivítala Základní škola praktická.
XHokejová show na kláštereckém zimním stadionu zahájila oficiální část letošní
hokejové sezony. Do té klub vstoupil se
značně omlazeným kádrem. Jeho oficiálního představení se diváci sobotní show
také dočkali, ale až po zápase, který mezi
sebou svedla mužstva klášterecké Staré
gardy a Arabela týmu. V řadách hostů
se kláštereckým divákům a fanouškům
představila spousta sportovních hvězd
minulých let (František Štambacher, Leo
Gudas, aj.), doplněná komickou dvojicí
Roman Skamene a Pavel Novotný.
XPrázdninové opravě horkovodu v ulici
Petlerská padly za oběť čtyři vzrostlé topoly. Jak vysvětlil Ing. Libor Kocáb z odboru
životního prostředí, stromy se nacházely
přímo u rekonstruované trasy horkovodu
a byly navíc již delší čas ve špatném zdravotním stavu.
X22. září rozhodli zastupitelé, že Město
Klášterec nad Ohří zřídí novou příspěvkovou organizaci. Přesný název organizace
bude znít„Gymnázium a Střední odborná
škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská
459, příspěvková organizace“ a v činnosti bude od 1. července 2012. Město k
tomuto kroku přistoupilo ve snaze zabránit sloučení klášterecké střední školy s
kadaňskými středními školami, o kterém

staré nevyhovující prolézačky z původního
hřiště byly odstraněny a nahradily je nové
herní prvky z akátového dřeva, jež dodala
společnost Hřiště, s.r.o. Samotné herní prvky vč. montáže přišly na více než půl milionu
korun. Projekt vznikl za finančního přispění
společnosti ČEZ, a. s., která na vybudování
hřiště věnovala 600 tis. Kč.
XJiž posedmé se v České republice konal
Týden se SPCCH v ČR, o.s., tradiční akce
Svazu postižených civilizačními chorobami. Akce, která má za cíl seznámit s činností
sdružení širokou veřejnost, se uskutečnila
stejně jako v předchozích letech také v Klášterci. Místní organizace uspořádala pro své
členy - a nejen pro ně - dvě zajímavá setkání.
Zatímco Netradiční olympiáda, jež se konala v úterý 11. října Na Vyhlídce v Rašovicích,
se nesla ve sportovním duchu, čtvrteční
Společenský večer patřil především tanci a
zábavě.
XAtletický oddíl TJ Klášterec pořádal již 7.
ročník Běhu zámeckým parkem. Navzdory mrazivému počasí se do Klášterce sjelo
rekordních 230 závodníků z Ústeckého a
Karlovarského kraje.

LISTOPAD 2011
XV pátek 11. listopadu bylo ve velkém sále
základní umělecké školy živo. Na slavnostní
zahájení výstavy žáků výtvarného oboru se
přišly podívat desítky rodičů a dalších příbuzných. Vernisáž to byla, jak se patří. Ptáte
se, jaká že to byla výstava, když na zážitky z
prázdnin je už pozdě a na vánoční tématiku zase brzy? Věřte nebo ne, celá výstava

52 rozhodčích. Po sečtení všech hlasů bylo
jasno: nejlepší štrúdly upekly tentokrát Václava Adámková, Vladimíra Bišová a Zdeňka
Seifrtová.
TNa třídenní návštěvu zavítala do Klášterce delegace z partnerského města Baarn
tvořená členy tamního výboru pro spolupráci se zahraničím a zástupci města. Ve
středu 23. listopadu starostové obou měst
- Jan Houška a Mark Röell - podepsali na
zámku dohodu o partnerství prodlužující
spolupráci obou měst o další čtyři roky.
Program návštěvy zahrnoval kromě oficiálního aktu podpisu nové smlouvy také
jednání obou výborů, řadu neformálních
setkání nejen se zástupci klášterecké radnice a samozřejmě také prohlídku města a
jeho okolí.

XO zvýšení ceny plného jízdného v MHD
rozhodla na své listopadové schůzi rada
města. Od 1. ledna 2012 zaplatí cestující za
jízdu autobusem 10 korun namísto stávajících 9 korun. Cena zlevněného jízdného se
měnit nebude a zůstane i v příštím roce na
úrovni 5 korun. V platnosti zůstává i celoroční průkazka pro cestující nad 65 let v
hodnotě 200 korun.
XPrvní adventní neděle je v Klášterci neodmyslitelně spjata s rozsvícením
vánočního stromu na náměstí. Program
začal jako obvykle krátce po poledni otevřením vánočních trhů s ukázkami tradičních řemesel a vánočních zvyků. V průběhu odpoledne a podvečera se na pódiu
postupně představily soubory ze základní
umělecké školy, hrálo se na flétny, zpívalo...
Krátce před šestou hodinou pronesl k zaplněnému náměstí krátký proslov o adventu
farář Artur Ściana a starosta Houška rozsvítil první svíci na adventním věnci. Následoval ohňostroj a rozsvícení stromu.
Přehled připravili: lara, rony
Foto: R. Novotný

veterinární okénko
Vážení čtenáři,
v dnešním veterinárním okénku
bych se ráda věnovala zdravotním
problémům spojeným u fenek a
kočiček s poruchou pohlavního
cyklu nebo imbalancí (nerovnováhou) pohlavních hormonů, které jsou velmi časté a v některých
případech mohou vyústit ve velice závažné a akutní stavy.
Zřejmě nejzávažnějším stavem je
zánět dělohy - pyometra. Vzniká
prvotně nerovnováhou pohlavních hormonů s následnou bakteriální infekcí. Děložní sliznicí je
tvořen sekret, ze kterého vlivem
bakterií vzniká hnis. Ten se v
děloze hromadí. V případě, že je
děložní krček otevřený, můžeme
ho pozorovat ve vývodních cestách porodních. Pokud se jedná
o uzavřenou formu, hromadí se
v děloze a může způsobit až její
rupturu - prasknutí. Zánět dělohy
se nejčastěji vyskytuje u starších
fenek v období 2 - 8 týdnů po
hárání. Mezi nejčastější příznaky,
které nás mohou na toto onemocnění upozornit, je hnisavý
výtok, fenka pije a čůrá více než
obvykle, je skleslá, apatická, nechce jíst. Důležitá je včasná návštěva
u veterinárního lékaře. Většinou
je nejvhodnější chirurgické řešení
- kastrace, při které je odstraněna
děloha i vaječníky. Konzervativní
terapie medikamenty se volí spíše
ve specifických případech, pokud
se jedná o fenku mladou, chovnou, v časném stádiu bez projevů
intoxikace organismu. U kočiček
je pyometra méně častá.
Falešná březost - pseudogravidita
- se vyskytuje v období po hárání
vlivem hormonálního působení
žlutého tělíska ve vaječníku. Fenka je mazlivější, nosí si hračky do
pelíšku, vytváří si ´hnízdo´ a může
docházet k produkci mléka mléčnou žlázou. U kočiček se vyskytne, pokud došlo k neúspěšnému
spáření s kocourem. Opatřeními
k léčbě je nepodporovat fenku v
tomto chování, nehladit ji, vzít jí
hračky i pelíšek. Při tvorbě mléka je nutné vhodnou medikací
laktaci zastavit. Většinou je však
průběh nekomplikovaný a trvá
přibližně sedm dní.
Poslední zdravotní problém, který bych chtěla tentokrát zmínit,
jsou novotvary (nádory) mléčné
žlázy. Jedním z faktorů vyvolávajících novotvary mléčné žlázy
jsou pohlavní hormony. Většinou
vznikají okolo 8. - 9. roku stáří.
Rizikovým faktorem jsou některé
hormonální preparáty na potlačení pohlavního cyklu, riziko se
naopak snižuje kastrací provedenou v raném věku, před nebo po
prvním hárání. Vždy je důležité
provést histologické určení typu
novotvaru a jeho excizi (operativní vyříznutí).

Za celý kolektiv veterinární ordinace MVDr. Kučery přeje hezké
Vánoce vám i vašim zvířecím
kamarádům MVDr. Petra Honomichlová.
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Bilancování na konci roku. Tentokrát o kultuře
Jelikož se blíží konec roku 2011,
chtěla bych malinko zabilancovat v
práci odboru kultury v Klášterci nad
Ohří. Na konci měsíce října a začátkem listopadu proběhly Klášterecké
divadelní žně, byl to již neuvěřitelný
9. ročník divadelní přehlídky. Návštěvnost této akce stále stoupá a
účinkující přijíždějí z celé republiky a
dokonce i ze zahraničí. Další tradiční
předvánoční akcí je výstava Klášterecký Betlém v galerii Kryt. Tato akce
probíhá již čtvrtým rokem a společný betlém kláštereckých žáků škol a
školek se stále rozrůstá o další a další
postavičky. Výstava má nevídanou
návštěvnost, potrvá do konce roku.
Poslední velkou kulturní akcí v našem
městě je již také tradiční Rozsvícení
vánočního stromu s vánočními trhy
a bohatým ohňostrojem. Odbor kultury a cestovního ruchu Vám touto

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 31. prosince
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM
15. prosince v 19 hodin
Kino Svět
HAPPY HAPPY
Norsko 2010, 88 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 80,- Kč

cestou přeje pěkné Vánoce a pohodu
do roku 2012.
Město Klášterec nad Ohří děkuje part-

nerům těchto akcí - Skupině ČEZ, a.s.
a Severočeským dolům a.s.
Romana Parmová, galerie Kryt

Přišlo na adresu redakce ...
Přátelství
Přátelství je pevně podaná ruka, která tě
ochraňuje, člověče ... Pocit, který někteří
lidé včas nepoznají a potom jejich cesta
vede hluboko až na dno beznaděje ...
Měl jsem štěstí, že jsem potkal přátelství. Při mém putování po základních školách, kde spolu s maminkou
vypravujeme dětem o životě nás, lidí
s nějakým druhem postižení, jsem se
dostal i na základní školu v ul. Školní v
Klášterci nad Ohří.
Vždy se velice pečlivě připravuji, abych
mohl dětem říci o svém životě, o svých
tužbách, o tom, co hezkého i méně
hezkého jsem v životě potkal. I o svých
obrazech i knihách, které jsem napsal.
Vím, že děti a možná i učitelé mají málo
příležitostí se setkat s postiženým člověkem úplně „na živo“.
A tak jsem se ocitl ve třídě osmáků a
viděl jsem v jejich očích zvědavost a
očekávání. Co bylo hodně pozitivní,
v žádných očích nebyl výsměch. Ale
musím říci, že jsem se při svém putování po školách zatím s výsměchem nikde
nesetkal.
První skupina osmáků byla hodně zajímavá. Kluci i dívenky poslouchali a ani
nedutali. Protože jsem hodně vnímavý,
cítil jsme v jejich očích zpočátku zvědavost a očekávání. Pozvolna se oči kluků
i dívek začaly měnit jako mávnutím
proutku. Zpočátku plíživě, ale potom

s plnou silou jsem uviděl přátelství a
pochopení. Druhá skupina osmáků mi
zpočátku připadala úplně stejná jako ta
první. Ale ten závěr! Když jsme se loučili
a kluci i dívenky byli na odchodu, očekával jsem úprk na chodbu za přestávkou. Místo toho nás obklopili a ptali se,
jestli se dají moje knížky někde koupit,
že by si je rádi ode mne koupili.
Musím přiznat, že mi tím úplně vyrazili
dech. Říká se, že v současné době nema-

jí děti o knížky zájem. Že děti nečtou
a raději sedí u počítače. A zde to bylo
jinak. Tak jsem já, člověk s postižením,
zažil od dětí ocenění, kterého se mi ani
od dospělých nedostalo. Zájem o mne,
človíčka trochu odlišného, přátelství a
upřímně podaná ruka mne budou provázet letošním předvánočním časem.
Jiří Šedý
Pozn. red.: Jiří Šedý se narodil s Downovým syndromem.

Přišlo na adresu redakce ...
S t u d e n t s ké r i t u á l y
Škola není jen učení, zkoušení, známky.
Ve škole se také žije a často bohatým životem, protože nejsme stroje, nýbrž bytosti
sociální. Studiem se táhne červená nit
rituálů, které se odehrávají mimo školní
lavice, avšak právě k těm lavicím mnohdy
připoutají víc, než by se na první pohled
mohlo zdát.
Naše gymnázium a střední odborná
škola samozřejmě dodržuje ceremoniály typické pro středoškoláky, např.
maturitní plesy, nově teď i Majáles. Jsme
však také hrdi na tradici, která není pro
naši severozápadní výspu úplně typická
– tradici stužkovacích večírků maturantů.
Zavedli ji naši první oktaváni v roce 2002
a od té doby se k ní každá gymnaziální
třída s radostí vrací. Stužkovací večírek
se pořádá na podzim ještě před maturitním plesem a oba jsou nějak tematicky
zaměřeny. Hlavním cílem stužkování je
složit do rukou třídního učitele slavnostní slib, že pro úspěšné zvládnutí maturity udělá student vše, co je v jeho silách.
Na důkaz, že přísahal a že se tedy stává
budoucím maturantem, dostane pak
památeční stužku. Přísahy se odehrávají
v různém duchu: např. pirátském, egyptském, kabaretním, letištním, námořnickém, armádním atd. V tomto roce byly
večírky inscenovány jako karnevalový rej
masek a jako mafiánský film Pulp Fiction.
Posledně jmenovaný dostal opravdu

drsný spád. Studenti nejdříve své učitele
„přepadli“ podle vzoru Honey Bunney
a Pumpkina z kultovního snímku, poté
zatančili a následně je třídní učitelka Iva
Popelková stylově baseballovou pálkou
pasovala na budoucí maturanty. Přišedší učitelé, kteří se zprvu domnívali, že
budou dění jen sledovat zpovzdálí, byli
vyvedeni z omylu. Inspirováni Tarantinem
je na tomto večírku gangsteři-maturanti
donutili přijmout účast v taneční soutěži.
Vyhrál tělocvikář Živnůstka a získal pohár

naplněný šampaňským. Poté samozřejmě následovala volná zábava.
Stužkovací večírky doprovází spousta legrace, ale také příprav. My, učitelé, jsme na
své studenty pyšní, že dokáží vymyslet a
originálně realizovat tradiční zvyk. Maturantem je člověk jen jednou a svou první
velkou životní zkoušku si zapamatuje na
celý život – i se všemi rituály, které k ní
patří a slouží jako iniciační obřady před
vstupem do dospělosti.
Mgr. Miloslava Koubová
GSOŠ Klášterec

16. a 17. prosince v 16 a 18 hodin
Kino Svět
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
USA/VB 2011, 98 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč
17. prosince od 17 hodin
Zámek - renesanční sál
BETLÉM
Divadelní představení v podání kláštereckých divadelníků.
Vstupné: 20,- Kč

18. prosince od 15 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ SHOW PRO DĚTI
s Tomášem Bartákem a skupinou Hnedle
vedle.
Pořádá MO ČSSD Klášterec nad Ohří.
Vstup volný
21. prosince od 17 hodin
Kulturní dům
VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Pořádá ZUŠ Klášterec
22. prosince od 9 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Pořádá GSOŠ
31. prosince od 20 - 03 hodin
Kulturní dům
Silvestr v KD
Vstupné: 180,- Kč v předprodeji, 230,- Kč
na místě

30. ledna 2012 od 19 hodin

KONCERT JOSEFA FOUSKA
Vstupné: 150 Kč / D: 130 Kč / KMD: 100 Kč
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Na plaveckých závodech skončili druzí
30. listopadu se šestice žáků ze
základní školy praktické pod
vedením paní učitelky Fartsalasové zúčastnila sedmého ročníků plaveckých závodů Integrace
2011. Na závody, jež v rámci Českého hnutí speciálních olympiád
pořádá lounská okresní organizace Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením ČR
ve spolupráci s plaveckou školou
PROSEN, se do městského plaveckého bazénu v Lounech sjelo na
osm desítek závodníků z 11 škol a
zařízení nejen z Ústeckého kraje,
ale i z Prahy nebo Neratovic.
Šestičlenné družstvo z Klášterce
ve složení Martina Hazuchová,
Karolína Hazuchová, Jakub Turek,
Michal Rosenbaum, Anna Foukalová a Eva Kelichová se nezaleklo
žádného plaveckého stylu ani
délky a v celkovém hodnocení
skončilo na vynikajícím 2. místě.
Senzačního výsledku dosáhli
klášterečtí školáci navzdory dvěma poměrně závažným handicapům. „Závodů jsme se zúčastnili ve
velkém oslabení,“ vysvětluje Mgr.
Jaroslava Fartsalasová. „Zatímco
ostatní družstva byla dvanáctičlen-

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

ná, my jsme do Loun jeli jen v šesti.“
Menší počet soutěžících souvisí
nepřímo s druhou nevýhodou, s
kterou se muselo družstvo klášterecké ZŠ praktické vyrovnat. „V
letošním roce jsme nemohli s dětmi absolvovat pravidelný plavecký
výcvik jako v předchozích letech,
kdy jsme vždy několik měsíců v
roce navštěvovali jednou týdně
krytý bazén na „jedničce.“ Kvůli

Benešov obral klášterecké hokejisty o body
VHS Vodní Lvi Benešov - HC Klášterec nad Ohří 6 : 3
Klášterec nedokázal udržet tempo s benešovskými Vodními Lvy a po dlouhé
sérii vítězství nakonec odjel z Benešova bez bodu. Klášterec se poprvé prosadil
až ve druhé třetině. Ve třetí třetině Klášterci chybělo jen málo, ale Benešov byl
bojovnější.
Třetiny: 3:0, 0:1, 3:2
3. Kaňka (Strnad), 7. Zoha, 16. Vacek (Zoha), 55. Verbík (Kaňka, Decsy), 59. Jágr
(Rittig), 60. Verbík - 24. Miklovič (Bečvář), 51. Pražák (Žižka), 58. Růžek
HC Klášterec nad Ohří – HC Milevsko 2010 3 : 2
V utkání se předvedl Petr Freiberg, když vstřelil první dvě branky utkání. Milevsko v posledních deseti minutách začalo vystrkovat růžky a ohrožovat Damaška. Klášterec povolil Milevsku pouze dvě branky.
Třetiny: 0:0, 2:0, 1:2
28. Freiberg (Růžek, Polanský), 32. Freiberg (Hofmeister), 48. Polanský - 51.
Urbanec (Nikodém), 58. Procházka (Sýbek)
HC Baník Sokolov - HC Klášterec nad Ohří 0 : 5
Klášterec zajížděl do Sokolova, kam si přijel pro povinné tři body. Úvod zápasu
byl jasně v jejich režii, jenže chybělo to nejdůležitější – góly. Většina střel hostujících mířila nad branku a nebo jim radost překazily skvělé zákroky Jakubala.
Střelecký účet zápasu ale načal až v 17. minutě Jan Stehlík, který se ocitl sám
na kruzích, dostal skvělou přihrávku od Kocka a střelou do šibenice překonal
tentokrát již bezmocného brankáře Sokolova – 0:1! To zřejmě domácí srazilo
do kolen a o minutu později musel Jakubal vytahovat druhý puk ze své branky. Jakub Loučka dorazil do branky svoji první střelu a pojistil vedení Klášterce
– 0:2.
Na začátku druhé třetiny mohl snížit Dobřemysl, ale sám před brankou přestřelil. A tak opět udeřilo na druhé straně. Hosté svého soka dlouho tlačili v jeho
obranném pásmu, až z toho byla trochu kuriózní situace. Střela od modré čáry
trefila do obličeje Loučku, který se skácel na led. Domácí hráči přestali hrát,
čehož využil Jiří Bečvář a doklepl kotouč do branky – 0:3. Zápas byl po druhé třetině prakticky rozhodnut a jen se čekalo, kolikabrankový bude na konci
zápasu rozdíl.
Na čtvrtý gól čekali diváci až do 51. minuty. Druhou branku v zápase zaznamenal Jiří Bečvář, který využil zaváhání Baníku v útočném pásmu a následného přečíslení – 0:4. Radost hostí ještě neutichla a už musel brankář domácích
vytahovat kotouč ze své branky popáté. Od modré čáry ho prudkou ranou
překonal Martin Kocka – 0:5! Tímto výsledkem zápas také skončil a lídr tabulky
si tak zaslouženě připsal do tabulky další tři body, čímž si pojistil náskok před
druhými Řisutami.
Třetiny: 0:2, 0:1, 0:2
17. Stehlík (Kocek, Kalinovič), 18. Loučka, 32. Bečvář, 52. Bečvář (Pražák, Miklovič), 54. Kocek (Kalinovič, Stehlík)
zdroj: www.hcklasterec.cz

rostoucím cenám energií musela
totiž paní ředitelka Dimunová zvýšit poplatek za pronájem bazénu
o 150 korun na hodinu a na toto
zvýšení už město peníze z rozpočtu
neuvolnilo,“ krčí rameny Mgr. Fartsalasová. „Naše paní ředitelka sice
našla v rozpočtu školy peníze alespoň na dva tréninky před závody,
ale celý kurz by byl pochopitelně
lepší.“
Přestože 2. místo je velmi dobrý
výsledek, před čtyřmi lety, kdy se
klášterecká Základní škola praktická zúčastnila závodů poprvé,
povedlo se družstvu celé závody
vyhrát. „Tehdy jsme ovšem trénovali pravidelně,“ dodává Mgr. Fartsalasová.
Ředitelka školy PhDr. Malastová
přesto věří, že se škola k pravidelným plaveckým výcvikům vrátí, a
to nejen kvůli dalším úspěchům v
plaveckých závodech. „Myslím si,
že pro děti je hodně důležité, aby se
naučily plavat. Plavání není jen sport,
je to nezbytná schopnost pro život.
Budu se proto snažit získat peníze na
plavání našich dětí z grantu města.
Doufám, že se nám to podaří,“ věří
ředitelka Malastová.
-lara-

ŘÁDKOVÁ
Prodám chalupu ve Vykmanově
(Perštejn).
Tel.: 723 908 448
Hledám dům se zahradou v Klášterci a okolí.
Tel.: 724 657 421
Pronajmu popř. prodám garsonku s balkonem v Klášterci.
Tel. 603 832 090

Program veřejného bruslení
Pronájem bytů: garsonky, 2+1,
3+1. Dlouhodobě.
Tel.: 777 818 144

prosinec 2011
18.12. (Ne) 14:00-15:00
19.12. (Po) 16:45–17:45
25.12. (Ne) 10:30-11:30
27.12. (Út) 12:30-13:30
30.12. (Pá) 14:00-15:00

Připravím výhodné dárkové poukazy na soukromé hodiny angličtiny. Lektor Jan Šesták, Perštejn.
Tel.: 725 180 146

www.hcklasterec.cz

INZERCE

Pozvánka
na tradiční
vánoční turnaj

TJ Klášterec, oddíl stolního
tenisu, vás zve na již 13. ročník turnaje ve stolním tenisu,
který pořádá dne 26. 12. 2011
v Základní škole Školní. Start
v 8,30 hodin. Turnaj je určen
občanům města Klášterce
nad Ohří v kategorii mládež
do 15 let, ženy a samostatná
kategorie registrovaní.

Přenechám zavedenou

PROSÍME, VEMTE SI NÁS !!

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

tel. 608 333 540
Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270, 432 01 Kadaň
figas@seznam.cz

Revize - kontroly
Prodej - montáž
Příjem objednávek na provádění revizí
a kontrol plyn zařízení pro SVJ na rok 2012

VOLEJTE - Tel.: +420 731 101 438
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PSÍ ÚTULEK Klášterec nad Ohří
navštivte nás, děkujeme

