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(Straro)noví nájemci
Aquapark a sportovní areál mají nové
provozovatele.
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Řisuty ukončily kláštereckou sérii
Hokejisté po šňůře 14 vítězných zápasů okusili porážku ...

O sněhové nadílce a zimní údržbě nejen pohledem
našich čtenářů.
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Petra Janů popřála krásné Vánoce Noční jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 9. prosince se sešli v tomto roce
naposledy klášterečtí zastupitelé. Aby se
na jednání mohli přijít podívat i ti, kteří
během dne pracují, svolal starosta Houška
tentokrát zastupitelstvo až na 17. hodinu
odpolední namísto obvyklé 9. hodiny ranní. Protože ani pozdní doba nezabránila
zastupitelům v dlouhých diskusích nad
jednotlivými body programu, rozcházeli se
přítomní až necelou hodinu před půlnocí.
Po krátké úvodní ceremonii věnované
složení slibu zastupitelky Bc. Megové, která
nebyla přítomna na ustavujícím zastupitelstvu, přišlo na řadu schvalování nového
jednacího řádu a plánu práce zastupitelstva města na rok 2011. Po zprávách kontrolního a finančního výboru, které přednesli jejich předsedové Bc. Kohout a Ing.
Kostelník, vybírali zastupitelé dva zbylé
členy finančního výboru, které se nepodařilo zvolit na předchozím jednání. K pěti již
dříve zvoleným členům tak přibyla jména
M. Malasta a Ing. P. Zelenky.
Po pravidelném bloku věnovanému náku-

klasicky objednali,“ vysvětlil účel dotace
místostarosta Ing. Stehlík. Zastupitelé byli s
jeho vysvětlením srozuměni a všemi jednadvaceti hlasy tuto dotaci schválili.
Následoval blok věnovaný ekonomickým
záležitostem, ve kterém zastupitelé odsouhlasili nejen čtyři rozpočtová opatření, ale
hlavně rozpočet města na příští rok. Trochu
překvapivě se k tomuto tématu nestrhla
žádná větší diskuse. Možná za to mohla
pokročilá hodina, možná zastupitelé jen
sbírali síly na závěr jednání, který se tentokrát nesl ve znamení kritiky na zimní úklidneúklid ve městě.
Než ale došlo na bouřlivou debatu o sněhu,
čekalo zastupitele ještě hlasování o grantu
na podporu kulturní činnosti ve městě či o
žádosti kláštereckého Gymnázia a střední
odborné školy o poskytnutí 500 tisícového
finančního příspěvku. Zatímco 200 tisíc„na
kulturu“ zastupitelé schválili, škola odešla
tentokrát s prázdnou. Jak ale po skončení
hlasování zadoufal starosta Houška, snad
vývoj rozpočtu dovolí poskytnout klášte-

Foto: archiv

Nádhernou atmosféru, ohromnou pohodu, neskutečný kulturní zážitek a hodinu a půl oázy klidu a zapomnění na uspěchaný svět za okny kláštereckého kulturního domu. To nabídl návštěvníkům a fanouškům
pondělní koncert Petry Janů a skupiny Golem. Nezapomenutelný hlas této hudební star přilákal do sálu
posluchače několika generací. Od začátku až do konce svého vystoupení nenechala naše trojnásobná zlatá
slavice nikoho v klidu. Do svého repertoáru zařadila své největší hity, jako například Není nám už sedmnáct,
Už nejsem volná nebo Říkej mi. Dokonce si „střihla“ olympický duet Jedeme dál s jedním z členů doprovodné skupiny Golem (mimochodem v éře halfplaybacků udržuje Golem tradici živého zpívání za doprovodu
kapely s malou dechovou sekcí a každý z členů orchestru je výborný sólista). Zazněly také písně od Georgie
Gershwina nebo Karla Svobody. Celý koncert se ale nesl hlavně v duchu Vánoc a jeho druhá polovina už
nenechala nikoho na pochybách, že jsou vánoční svátky za dveřmi. S vánočními písněmi koncert gradoval ke
svému velkolepému finále, ve kterém hlas Petry Janů dosahoval neuvěřitelných rozměrů. Nejeden pamětník
tak potají uronil slzičku při vzpomínce na její rockovou dráhu, kdy zvukaři zoufale stahovali potenciometry,
aby reproduktory zůstaly v reprobednách na svých místech. Petra Janů stále umí a klášterecké publikum její
vystoupení ocenilo nekončícím potleskem ve stoje. Byl to prostě koncert, na který se nezapomíná. -rony-

V Klášterci stávkovali hlavně učitelé
Lidické náměstí v Ústí nad Labem a
náměstí Dr. Edvarda Beneše v Klášterci
nad Ohří - dvě místa v Ústeckém kraji,
kde se ve středu 8. prosince konala v
souvislosti s celostátní stávkou protestní shromáždění. Na kláštereckém
náměstí se krátce po poledni sešlo
zhruba šest desítek nespokojených
státních zaměstnanců převážně z řad
učitelů a zaměstnanců škol, kteří tak
Foto: M. Žaloudek

vyjádřili svůj nesouhlas s chystanými
vládními škrty. Podle zpráv odborů
se na Chomutovsku do stávky zapojilo na třiadvacet škol, z toho sedm
zavřelo úplně, šest částečně omezilo
provoz a deset se ke stávce připojilo
aspoň symbolicky. V Klášterci se do
stávky aktivně zapojily Základní škola
Krátká, Mateřská škola Lesní a Dům
dětí a mládeže.
-red-

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor
místního hospodářství, dopravy a životního prostředí, stejně jako loni upozorňuje občany města na problémy ve
využívání zámeckého parku v zimním
období.
V zámeckém parku se v závislosti na
klimatických podmínkách v zimních
měsících protahují a posypem ošetřují
pouze hlavní přístupové cesty k zámku
- tj. cesty od branky u sala terreny a od
hlavní vstupní brány k zámecké bráně.
Cesta od Miřetic a horní cesta od lázní
se udržují v závislosti na klimatických
podmínkách pouze plužením, což
může vést ke vzniku ledovky. Vzhledem
k tomu, že se jedná o park, není možné
ledovku ošetřit posypem, neboť ten by
měl negativní vliv na cenné dřeviny a
trávníky v parku. Z toho důvodu žádáme obyvatele, aby v případě, že by pouze prohrnované cesty v zámeckém parku byly pokryty ledovkou, raději zvolili
jinou cestu než přes zámecký park a tak
se vyhnuli případnému zranění.
Děkujeme za pochopení.

pu a prodeji pozemků a bytů, přišel na řadu
bod týkající se smluv o prodeji pozemků
na průmyslové zóně Verne uzavřených se
společností Centrepoint VERNE. Protože
se jednalo o poměrně složitou záležitost,
věnujeme tomuto bodu samostatný článek.
V další části jednání rozhodovali zastupitelé
o přidělení dotací novým provozovatelům
aquaparku a sportovního areálu vzešlým z
nedávného výběrového řízení. Také o tom
se dočtete v samostatném článku. Kromě
zmíněných dvou dotací hlasovali zastupitelé o poskytnutí dotace 1,2 milionu korun
společnosti Lázně Evženie na provoz informačního centra a veřejných toalet umístěných v areálu lázní. „Lázně Evženie tato
zařízení provozují pro město a financování
formou dotace je pro nás účetně výhodnější,
než kdybychom si tuto službu u Lázní Evženie

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

recké střední škole v budoucnu alespoň
menší příspěvek.
Po dalších několika hlasováních věnovaných změnám v územním plánu dospělo
jednání k posledním třem bodům programu označenými jako různé, diskuse a
interpelace. Jindy pestrá směsice se tentokrát smrskla prakticky do jediného tématu
- jak si město a hlavně firma Klášterecké
služby poradily s nebývalou sněhovou
nadílkou na začátku prosince. Jelikož se k
této otázce vyjádřilo také mnoho našich
čtenářů, jejichž příspěvky najdete na
stránkách našich novin, spokojme se na
tomto místě s informací, že kritika zazněla
i od mnoha zastupitelů. Pokud vás zajímá
odpověď místostarosty Bilíka na tuto kritiku, najdete ji v rozhovoru, který jsme s nim
na toto téma vedli jen několik málo dnů po
jednání zastupitelstva.
-lara-

Redaktoři Kláštereckých novin
přejí všem svým čtenářům
krásné a pohodové vánoční svátky
a mnoho úspěchů v roce 2011.
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ZPRAVODAJSTVÍ

Aquapark a sportovní areál mají (staro)nové provozovatele
Když klášterečtí zastupitelé schválili na
svém prosincovém jednání dotaci ve
výši 700 tisíc korun Jiřímu Bezděkovi
coby novému provozovateli aquaparku
a dotaci 8,3 milionu korun firmě M-club
na provoz sportovního areálu, znamenalo to završení složitého procesu, který
zaměstnával vedení města téměř rok.
Na jeho počátku byl schválený rozpočet
na rok 2010, v kterém byla tehdejšímu
provozovateli sportovního areálu, zimního stadionu a aquaparku firmě Mclub přiznána dotace ve výši 7,1 milionu
korun. Bylo to o 500 tisíc korun méně
než v roce předchozím a jako důvod
tohoto poklesu byla uvedena panující
hospodářská krize. Město šetřilo, kde se
dalo, snižovaly se rozpočty jednotlivých
odborů, a tak došlo i na tuto dotaci. Firmě M-club se ovšem nižší dotace příliš
nezamlouvala a požádala proto město,
zda by nebylo možné dotaci na provoz
a údržbu sportovního areálu o těch
500 tisíc přece jen navýšit. Rada města,
která o celé záležitosti v červnu jednala,
sice doporučila zastupitelům, aby tuto
žádost schválili, ti se ale nakonec rozhodli firmě M-club nevyhovět. Odpověď přišla vzápětí: firma M-club podala
výpověď. Městu tak nezbylo nic jiného
než vypsat výběrové řízení na nového
provozovatele sportovního areálu a
aquaparku.
Z výběrového řízení, do kterého se
mohli zájemci hlásit do konce září, vzešli nakonec dva pronajímatelé: klášterecký aquapark bude od 1. ledna 2011
provozovat Jiří Bezděk, staronovým
provozovatelem sportovního areálu
včetně zimního stadionu bude od 1.
dubna 2011 firma M-club. Na rozdíl od
předchozích smluv z roku 2006 nejsou
tentokrát smlouvy uzavírány na deset,
ale jen na pět let.
Vzhledem k podmínkám uvedeným ve
výběrovém řízení mají noví provozovatelé za povinnost mimo jiné celkové

zajištění provozu sportovního areálu
(údržba veškerých povrchů sportovišť) a aquaparku (včetně zazimování),
včetně zázemí a okolí; běžnou údržbu
objektů, pozemků (trávy, křovin, stromů) a oplocení; zajištění ledové plochy
ve sportovním areálu, a to po dobu
minimálně osmi měsíců v roce; zajistit
veřejné bruslení (2krát týdně, z toho
jednou o víkendu, případně o svátcích,
a to vždy od měsíce září); zajistit údržbu
fotbalového hřiště (min. 50krát ročně
zajistit sekání, včetně hnojení a zálivky);
umožnit v areálech 5krát ročně akce
města Klášterce nad Ohří nebo provozovat kulturní a osvětovou činnost
směřující k podpoře sportu, mládeže a
dobré propagaci města.

Zatímco rada města schválila pronájem
aquaparku Jiřímu Bezděkovi za roční
nájemné tisíc korun a pronájem sportovního areálu firmě M-club za roční
nájemné 300 tisíc korun, hlasování o
dotacích bylo plně v kompetenci zastupitelstva. K čemu má dotace od města
sloužit a jak se dospělo k dané částce,
vysvětlil zastupitelům před samotným
hlasováním místostarosta Ing. Stehlík.

„Společnost M-club bude z dotace od
města hradit provoz sportovního areálu, energie a vodu. Částka na energie
je zastropovaná a vychází z naší zhruba šestnáctileté zkušenosti. Provedený
odhad spotřeby energií se proto myslím
si velmi blíží skutečnosti. Co provozovatel
protopí či prosvítí navíc, to půjde k jeho
vlastní tíži. Pokud na energiích naopak
ušetří, odvede 50 % takto uspořených
peněz městu. Nechtěli jsme, aby musel
vracet vše, protože by pak pochopitelně
neměl motivaci šetřit.“ Stejně důsledně
jako částka na energie byly podle Ing.
Stehlíka stanoveny také další položky.
„Výsledná dotace vychází ze čtyř hodnot.
Vedle pevně stanovené a měřitelné energie a vody tu máme nabídnutou a vysou-

těženou cenu, dále fixně dané vysoutěžené nájemné a pevně stanovenou výši
tržeb. Provozovatel tedy získá od města
dotaci jako v předchozích letech, ale ta
je nyní přesně strukturovaná, ví se, kolik
a na co dostane. Dříve to tak přehledné
nebylo, což vyvolávalo různé dohady a
nejasnosti,“ zdůraznil novinky ve finan-

cování sportovního areálu a aquaparku
Ing. Stehlík. Aby mělo město jistotu,
že jsou dotace využity správně, čekají
jejich příjemce řádné kontroly. „V příštím
roce budeme striktně vyžadovat pravidelnou kontrolu účetnictví. M-club se stane
příjemcem největší dotace ve městě a
kontrola je určitě na místě. A to i z toho
důvodu, abychom předešli nejrůznějším
dohadům a řečem.“
Přehlednost a řádné využití dotace je
jedna věc, její výše je ovšem věc druhá.
A částka 8,3 milionu pro M-club se zdála některým zastupitelům příliš velká.
Padla i otázka, zda by nebylo finančně výhodnější, kdyby sportovní areál
provozovalo samo město, a to formou
příspěvkové organizace. Na to ovšem
neměl místostarosta Stehlík jednoznačnou odpověď. „Je to jedna z variant, ale
neumím teď říct, zda by to město vyšlo
levněji. Osobně o tom přesvědčen nejsem,
ale to je jen odhad. Muselo by se to dobře propočítat a to nebude samozřejmě
hned. Jsou města, která sportovní areály
a zimní stadiony provozují sama, a to většinou prostřednictvím svých technických
služeb. Ty ale Klášterec nemá. Smlouva s
provozovateli je podepsaná na pět let a
pak se uvidí. Během té doby pochopitelně můžeme zjistit, jak to funguje v jiných
městech. Je určitě dobře mít zpracováno
víc variant.“
Poté, co zastupitelé prodiskutovali ještě
několik dalších věcí týkajících se provozu sportovního areálu a aquaparku,
došlo na samotné hlasování. Pro přidělení dotace ve výši 8,3 milionu korun
firmě M-club na provoz sportovního
areálu hlasovalo 13 zastupitelů, dva byli
proti a šest se zdrželo hlasování. Sedmisettisícovou dotaci Jiřímu Bezděkovi
na provoz aquaparku odsouhlasilo 16
zastupitelů, nikdo nebyl proti a pět se
hlasování zdrželo.
-lara-

Policie informuje ...

Drzého zloděje chytli ...
X Na policejní útvar v Klášterci
nad Ohří oznámila místní obyvatelka,
že kdosi okradl jejího syna, který se
vracel s kamarádem domů. Po útoku
skončil hoch na zemi, pachatel mu
sebral mobilní telefon za necelé 4 tisíce
korun a odešel. Policisté zjistili, že uvedenou krádež má na svědomí teprve
16letý mladík. Odcizený přístroj byl
zajištěn a v pořádku vrácen majiteli,
vyšetřování krádeže pokračuje.

Nesmířil se s rozvodem ...
X29letý muž z Klášterce nad Ohří se
před časem rozvedl se svou manželkou. S rozchodem se nejspíše nesmířil, neboť od té doby neustále ženě
posílá zprávy na mobilní telefon. I
když ho poškozená upozornila, že
zasílat zprávy nechce, pokračuje ve
svém jednání. Ženě došla trpělivost,
obrátila se na policii a jednání bývalého manžela oznámila. Případ je vyšetřován jako nebezpečné pronásledování, za uvedený čin hrozí pachateli
až roční pobyt za mřížemi.

Trojlístek lupičů kradl auta ...
XTrojice obyvatel z Klášterce nad
Ohří kradla motorová vozidla. Muži ve
věku 30 a 32 roků a 27letá žena mají
na svědomí celkem šest aut. Pracovali převážně podle stejného scénáře.
Vnikli do auta, prohledali ho a nalezené věci prodali dalším lidem. Pak
přejeli do obce na Lounsku, kde čtyři
auta rozebrali a díly prodali do sběrny
surovin. Jedno vozidlo skočilo u nového majitele, poslední pak odstavili na
neznámém místě. Majitelům vznikla
škoda za téměř 190 tisíc korun. Jeden
z mužů si obvinění z krádeže již převzal, na ostatní stejné obvinění čeká.

Příležitost dělá zloděje ...
XNa svou neopatrnost doplatil
zaměstnanec firmy na klášterecké
průmyslové zóně. V pánské šatně
si totiž odložil peněženku a odešel.
Neznámý pachatel využil této skutečnosti a portmonku odcizil. Kromě
peněz přišel majitel i o osobní doklady a platební kartu. Po pachateli pátrají policisté.

Střípky z rady města
Ve čtvrtek 2. prosince se uskutečnila 1. schůze nově zvolené rady města. Přinášíme vám několik z
našeho pohledu zajímavých bodů jednání. Rada města mimo jiné:
• schválila plán oprav školských zařízení pro rok 2011 a rozdělení finančních prostředků pro realizaci jednotlivých akcí;
• zrušila komisi likvidační a škodní, komisi pro správu majetku města, komisi pro občanské a sociální záležitosti, komisi školství, mládeže a volného času, komisi prevence kriminality a veřejného
pořádku, komisi kultury, marketingu a cestovních ruchu a zřídila 1. komisi likvidační a škodní,
komisi pro správu majetku města, komisi prevence kriminality a veřejného pořádku, komisi kultury, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, 2. pracovní skupinu: a) pro územní plánování
a rozvoj města, b) pro problematiku mládeže a využití volného času;
• schválila pronájem sportovního areálu společnosti M-club, spol. s r. o., Klášterec nad Ohří, za roční nájemné 300 000,- Kč a doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit dotaci ve
výši 8.300.000,- Kč na provoz, energie a vodu „Sportovního areálu“;
• schválila pronájem Aquaparku p. J. Bezděkovi, Klášterec nad Ohří, za roční nájemné 1000,- Kč a
doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit dotaci ve výši 700.000,- Kč na energie a vodu Aquaparku;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele zakázky „Stavební úpravy a dokončení
podkrovních prostor v penzionu Peřeje č.p. 102 v Klášterci nad Ohří“;
• doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit rozpočet na rok 2011 v celkovém
objemu příjmů 177 917 tisíc korun a celkovém objemu výdajů 174 177 tisíc korun a vzít na vědomí výhled do roku 2014;
• schválila uzavřít předloženou smlouvu o zabezpečení dopravní obslužnosti – Zimní rekreační
dopravy v období 2010/2011 s obchodní společností Dopravní podnik Ústeckého kraje a. s., se
sídlem Praha 5;
• schválila udělení výjimky z OZV č. 7/2008 pí M. W. na provozování veřejných hudebních produkcí
v provozovně Bar SAP U Obušku v Klášterci nad Ohří v období od 02.12.2010 do 01.12.2011 vždy
v pátek a sobotu od 22.00 hodin do 05.00 hodin druhého dne.

Konvektomaty: levnější a zdravější vaření
Levněji, rychleji a zdravěji se bude
napříště vařit v mateřských školách
a v městském ústavu sociálních
služeb. Zásluhu na tom má nedávno
uskutečněná modernizace zdejších
kuchyní, která se ale možná trochu
překvapivě obešla bez náročných
stavebních úprav. Zmíněná modernizace totiž tentokrát nespočívala v
bourání a přestavování, ale v nákupu
a instalaci nové technologie, tzv. konvektomatů. Díky tomuto kuchyňskému zařízení na bázi parní technologie by měly mateřské školy a městský
ústav sociálních služeb do budoucna
ušetřit nejen vodu a elektrickou energii, ale také čas. Konvektomaty navíc
prospějí i zdraví strávníků. Při přípravě jídla pomocí parní technologie
není totiž potřeba téměř žádný tuk.
Vedle už zmíněných výhod bude
modernizace zařízení kuchyně Městského ústavu sociálních služeb znamenat také navýšení počtu připravovaných jídel ze současných cca 380

na 500 denně. Podle slov Mgr. Antolové se tak uspokojí potřeby pečovatelské služby a zvýšený zájem ostatních občanů s dostatečnou rezervou
do budoucna. Nákup a instalace

moderního kuchyňského zařízení
přišly město na více než jeden milion
korun, přispěly také jednotlivé organizace ze svých rezervních a investičních fondů.
-red-
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Trable s investory

Otevřený dopis vedení města Klášterce nad Ohří

O tom, jak složité je najít společnost, která by byla v tuto
ekonomicky ne zcela příznivou dobu ochotna investovat do
vybudování nového závodu na průmyslové zóně, se nedávno
přesvědčilo také město Klášterec nad Ohří. Zatímco ještě před
takovými osmi lety si zájemci o pozemky na IP Verne doslova
podávali dveře, od propuknutí hospodářské krize v polovině
roku 2009 je ticho po pěšině. Přestože město Klášterec už
investory shánět nemusí, neboť rozsáhlé pozemky ploch C
prodalo developerské společnosti Centrepoint VERNE, všech
starostí se rozhodně nezbavilo. Zatímco za plochy C1-C4
zaplatila společnost městu v uplynulých letech celou dohodnutou částku 24,8 milionu korun, kupní cenu 41,9 milionu
korun za pozemky v lokalitě C5-C6 uhradila jen zčásti. Nepomohlo ani zastupiteli dvakrát schválené prodloužení termínu
splatnosti. Společnost Centrepoint VERNE dluží i po třech
letech od podpisu smlouvy městu Klášterec 15,9 mil. korun.
Úroky z prodlení, které stanovil dodatek ke kupní smlouvě z
roku 2009, se do této chvíle vyšplhaly na 592 tisíc korun. Přestože má město možnost od smlouvy odstoupit, zatím tento
způsob řešení nezvolilo. Jak starosta Houška opakovaně zdůrazňoval na všech jednáních zastupitelstva, kde se o této věci
jednalo, město nechce riskovat komplikovaný soudní spor,
který by po odstoupení od smlouvy mohl následovat. Zástupci společnosti Centrepoint VERNE navíc zastupitele několikrát
ujistili, že mají v úmyslu částku doplatit. Dosud jim v tom ale
bránila celosvětová ekonomická krize, kvůli které je pro ně
více než složité najít investora, který by měl o jejich pozemky
na klášterecké průmyslové zóně zájem.
Na posledním jednání se zastupitelé dozvěděli z úst starosty
Houšky jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Po dlouhé
době se konečně objevil nadějný investor. Tou špatnou zprávou ovšem je, že si klade podmínky. O klášterecké průmyslové zóně jako místu, kde hodlá vybudovat výrobní závod
nabízející zhruba 200 nových pracovních míst, bude uvažovat
jen v případě, že město Klášterec a společnost Centrepoint
VERNE zruší původní kupní smlouvy a podepíší smlouvy
nové, jejichž autorem bude právní společnost vybraná přímo
investorem. Na dotaz, proč má město tyto smlouvy rušit a
místo nich podepisovat jiné, předložené navíc třetí stranou, se
dostalo zastupitelům jednoduché odpovědi: Je to podmínka
investora a pokud mu město a Centrepoint VERNE nevyhoví,
závod postaví na 99 % jinde. O tom, jak neskutečně složité
jsou obchodní vztahy tohoto rázu, se zastupitelé dozvěděli
z následného vysvětlení místostarosty Stehlíka. „Obchodní
transakce, při které jsme před lety prodávali Centrepointu pozemky na IP Verne, byla udělána podle smluv, které tenkrát navrhl
Centrepoint. Všichni jsme žili v domnění, že ty smlouvy jsou z hlediska vlastnických práv neprůstřelné. Přijalo je nejen Ředitelství
silnic a dálnic, které mělo na těchto pozemcích své vlastní zájmy,
ale i katastr nemovitostí, který to následně zapisoval do listů
vlastnictví. Teď se objevil investor, který by měl o pozemky Centrepointu zájem, ovšem smlouvy, tak jak jsou sepsané, mu nestačí. Náš právník JUDr. Bajcura navrhl vyřešit to jednoduše a rychle
pomocí tzv. dohody o narovnání, kterou náš právní řád umožňuje. To ale investorovi nestačí. Jeho právníci z mezinárodní právní
kanceláře Lovells nám proto předložili sadu nových smluv a trvají
na zrušení těch původních. Pokud tuto transakci do 15. prosince
neodsouhlasíme, odejde investor jinam. Připouštím, že je to svým
způsobem nátlak, ale tak to prostě je.“
Jak ale Ing. Stehlík vzápětí na přímý dotaz Ing. Mazánkové
připustil, stoprocentní jistotu, že na IP Verne nový závod skutečně v průběhu příštího roku vyroste, nebude mít Klášterec
ani v případě, že zastupitelé vyjdou investorovi vstříc. „Pokud
se rozhodnou jít jinam, bude to jejich svobodné podnikatelské
rozhodnutí. My jako město je nemůžeme nutit k žádnému závazku, že závod postaví opravdu tady. Majitelem pozemků je nyní
Centrepoint VERNE a ten vede jednání s investorem. Zatím ale
vše nasvědčuje tomu, že mají skutečně vážný zájem o kláštereckou zónu.“
Ing. Stehlík se snažil uklidnit i obavy zastupitelů, zda nové
smlouvy neovlivní dosud neuhrazenou částku 15,9 milionu
korun, kterou společnost Centrepoint VERNE městu stále
dluží. „Vztahy mezi námi a společností Centrepoint VERNE zůstávají novou smlouvou nedotčené. Nesplacená částka bude navíc v
nové smlouvě z více než sto procent kryta pozemky.“
Ani podrobné vysvětlování ovšem všechny zastupitele nepřesvědčilo. Argumentovali nejen nedostatkem času k prostudování nové smlouvy, ale například i tím, že město už společnosti Centrepoint VERNE vyšlo dostatečně vstříc a znovu jí
vyhovovat není už na místě.
„Uznávám, že je to hodně narychlo, ale chceme mít takové
smlouvy, které jsou akceptovatelné pro investory. Náš cíl je, aby
zóna pracovala. Fakt je, že jsme se trefili do počínající hospodářské krize a velké problémy mají i jiné průmyslové zóny. Tady se
nám nabízí šance, kterou bychom měli využít,“ apeloval na závěr
místostarosta Stehlík.
Zastupitelé po téměř hodinu trvající diskusi nakonec třinácti
hlasy schválili prohlášení o neplatnosti původních smluv a
podepsání smluv nových.
Na závěr tu pro vás máme malou ukázku globálního „byznysu“ v praxi. Město Klášterec nad Ohří získalo od Evropské unie
dotaci na zasíťování pozemků na průmyslové zóně Verne.
Takto vybavené pozemky následně prodalo developerské firmě Centrepoint VERNE, dceřinné to společnosti britské firmy
Centrepoint. Pokud vše vyjde podle plánu, prodá Centrepoint
VERNE tyto pozemky nadnárodní developerské společnosti Panattoni, která je následně pronajme nadnárodní firmě
Johnson Controls, jejíž sídlo se nachází v americkém státě
Wisconsin. A to vše za bedlivého dohledu americko-britské
právní kanceláře Lovells.
Jak prosté, milý Watsone ...
-lara-

Vážení radní, zastupitelé našeho města Klášterec nad
Ohří,
míra naší trpělivosti s údržbou komunikace v zimním
období zcela přetekla. Tímto způsobem Vám sdělujeme naše rozhořčení a nelibost nad stavem naší ulice
Tyršova v období sněhové nadílky. Situace v organizaci
úklidových prací se oproti loňskému zimnímu období
v naší ulici vůbec nezměnila, i když v současné době
spadá odbor, zabývající se úklidem města, pod stejnou
osobu, není vidět žádná změna, která byla slibovaná
v loňském roce. Stav naší ulice Tyršova je k dnešnímu
dni zcela kalamitní. Naše slepá ulice je pro obyčejné
osobní automobily velice těžce průjezdná a pro velké
dopravce, jako je zásobování, pošta či zdravotní služby
bez manuální pomoci obyvatel ulice zcela nepoužitelná. Výjezd na hlavní silnici u hotelu Slávie je od ranních hodin a během celého dne těžko zdolatelný a při
každém výjezdu hrozí kolize s projíždějícími vozidly. Také vjezd do průjezdu a na parcely navazující za bývalou restaurací Zámecká je pro
obyvatele zcela nemožný, parkování jejich automobilů v lokalitě Tyršovy ulice více zhoršuje její průjezdnost. V navazující ulici Chomutovská pod bývalou restaurací U vran nebylo za celé období odklizeno parkoviště.
Naší ulici během poslední sněhové nadílky navštívila třikrát „nějaká“ technika se zcela neefektivní účinností (malá úklidová technika
určená pro odklízení chodníků, není schopná ulici odklidit a maximálně nahrne sníh na již uklizená místa. Konec slepé ulice, kde se
nacházejí parkovací místa a otáčejí se zde vozidla, i když je majitelem poslední nemovitosti pravidelně odklízen, je vždy návštěvou
techniky zcela zahrnut. Domníváme se, my takzvaní „domkaři“, kteří svým způsobem neseme nejvyšší zátěž mezi našimi občany v dani
z nemovitosti, že jsme zcela opomenuti.
Žádáme, aby byl okamžitě přehodnocen způsob úklidu sněhu v našem městě a aby byla odkryta veřejně pravidla úklidu sněhu. To znamená, kdo a za jakých podmínek v našem městě vlastně sníh odklízí a kdo je za to v určité lokalitě odpovědný.
V Klášterci nad Ohří dne 7.12.2010
Nespokojení občané ulice Tyršova zastoupeni Rostislavem Babáčkem
Dopis byl podepsán všemi majiteli nemovitostí v ulici Tyršova.
O tom, jak prožívali nebývalou sněhovou nadílku
v ulicích občané města, víme celé z řady rozhořčených dopisů, které v uplynulých dvou týdnech
přicházely do naší redakce. Jak toto období hodnotí místostarosta Miroslav Bilík, který má oblast
úklidu města na starosti, se dozvíte z následujícího
rozhovoru.
Máte za sebou zřejmě dost rušné dny. Nejste ve
funkci místostarosty dlouho, i tak ale můžete
srovnávat. Jaký byl podle vás letošní začátek
zimy z hlediska údržby města? Bylo všechno v
pořádku, nebo souhlasíte s kritikou, která od
občanů zaznívá tentokrát hodně hlasitě?
Proti jiným rokům - a to ukázaly i statistiky - napadlo
opravdu výjimečné množství sněhu, a to navíc
během krátkého časového období. První nápad,
který přišel hned po rozsvícení vánočního stromu
v noci z neděle na pondělí 29. listopadu, Klášterecké služby zvládly celkem dobře podle stanoveného plánu zimní údržby. Další sníh přišel někdy
v polovině týdne a pak opět z neděle na pondělí
6. prosince. Tam už to bylo podstatně horší. Sněhu
napadlo opravdu hodně, pokaždé zhruba dvacet
centimetrů, a masivní sněžení trvalo dlouho. Už
dříve vyhrnutý sníh dělal bariéry na chodnících a
nový sníh už nebylo kam hrnout. Vedení města
proto po necelém týdnu přistoupilo k tomu, že
se začal sníh z těch nejhůře postižených lokalit
odvážet. Týkalo se to hlavně sídlišť, kde opravdu
toho místa na odhrnutý sníh mnoho není. Jinde
ve městě se dal přebytečný sníh odhrnout třeba

na trávník, ale na sídlištích je všude plno aut.
Odvoz sněhu zvládly Klášterecké služby vlastními silami, nebo bylo třeba přijmout nějaká
speciální opatření?
S žádostí o odvoz sněhu jsme se obrátili na místní
firmy, které disponují potřebnou technikou - to
znamená nakladači, nákladními auty, traktory s
vlekem. Přesná čísla nemám zatím ještě k dispozici, ale od pátku 3. prosince do soboty 11. prosince
se vyvezlo přes 250 nákladních aut sněhu a sídliště
teď, dá se říct, fungují normálně. Protože se jednalo o mimořádnou situaci, využili jsme k tomu
havarijní fond města, který slouží právě k tomuto
účelu.
Jak s odstupem času hodnotíte první sněhovou nadílku v Klášterci? Byla to kalamita?
V Klášterci nenastala žádná kalamita v tom smyslu,
že by byly omezeny základní funkce jako městská
hromadná doprava, zásobování apod. Všude se
dalo projet, i když někde to bylo alespoň zpočátku
s obtížemi. Myslím si, že situace v Klášterci nebyla
horší než na ostatních místech v republice. Teď po
odvozu sněhu si naopak troufám říct, že to tu vypadá daleko líp než v některých jiných městech.
Lidé si často stěžovali na to, že některé chodníky nebyly ani jednou protaženy. V některých
ulicích si pak museli počkat i několik dnů. Co
vy na to?
To je pravda a vysvětlím hned, proč tomu tak je.

Celá zimní údržba se řídí plánem údržby, kde je
stanoveno pořadí jednotlivých ulic. Hlavní tahy
se musí ošetřit do pěti hodin, méně významné komunikace do 48 hodin. Všichni občané si
mohou zjistit, kam je zařazena právě ta jejich ulice.
Pokud jde o chodníky, máme seznam chodníku,
které se neuklízejí. Ten byl zveřejněn v Kláštereckých novinách a je k nahlédnutí také na webových
stránkách města. Důvod, proč se neuklízí všechny
chodníky, je jednoznačně ekonomický. Tam, kde
jsou chodníky po obou stranách, jsme přistoupili
k variantě, kdy uklízíme jen jeden z nich. Není ekonomicky zdůvodnitelné, abychom uklízeli oba.
Dělají to tak i v jiných městech.
Téměř v celé republice o uplynulém víkendu
hustě sněžilo. Klášterec naproti tomu postihl
silný déšť. Problém s množstvím sněhu vás tak
tentokrát netrápí...
To je sice pravda, na druhou stranu je zase všude
ledovka. Začalo mrznout někdy před půlnocí, a
tak technika s posypem vyjížděla už v pondělí
brzy ráno. Chtěl bych občany poprosit, aby byli
trpěliví a opatrní, protože ty podmínky jsou opravdu mimořádné Znovu říkám, že nejsme schopni
vymydlit komunikace až na asfalt, jak si někteří
představují. Dokonce i zákon nám ukládá závady
ve schůdnosti a sjízdnosti nikoli odstranit, ale zmírnit. Lidé by také neměli v tomto počasí riskovat
nevhodnou obuví nebo letními pneumatikami. I
to může už tak složitou situaci zbytečně zkomplikovat.
-lara-

Přišlo na adresu redakce ...
Přišlo na adresu redakce ...

Kdo je za to zodpovědný?
Kdo je zodpovědný za stav chodníků a silnic v Klášterci nad Ohří
v tomto období? Každý den vycházím z domu s kočárkem, který
nevím, jak dlouho ještě vydrží tento neúnosný stav chodníků a
okrajů silnic, když musím silnice přecházet. A u koho potom mohu
uplatnit náhradu za zničený kočárek tímto? Nevěřila bych kolik
lidí reaguje na to, když s velkou námahou projíždím neuklizeným
sněhem na chodnících a snaží se i pomoct. To, že některé chodníky
nebyly protaženy ani jednou, co napadl sníh, je prokazatelné. Stačí
se jen projít městem. Nemluvě o starých lidech, pro které je mnohdy nadlidský úkon přejít silnici, zejména z důvodu nahrnutého sněhu k chodníkům. Nesněží jen v našem městě, ale podle signálů z
jiných měst to vypadá, že jen u nás máme tento kalamitní stav. Venku se vyskytuji poměrně dost, ale o uklízení města se mi asi může
jen zdát. Je to opravdu tak velký problém, že se s tím nic nedělá?
Radka Pechová

Jak se žije nemocným
Bohužel chodím po operaci o berlích. Mám předepsanou rehabilitaci v lázních a musím se tam nějak dostat, ale po návalu sněhu obtížně vyjíždím z garáže,odhazuji tedy část před garáží, ale jednosměrná ulice od Elektro Šimanovský není ani po deseti dnech projeta.
Musím na kontrolu na ortopedii, parkoviště není odhrnuté,sněhem
se dobrodím ke vchodu a snažím se po namrzlých schodech, povede se, zpět to také zvládám. Na parkovišti u lázní také nikdo sníh
neodhrnul až do 7.12. a tak se zase denně brodím vysokým sněhem
tam i zpět. Bohužel ještě musím na obvod a na odběr krve, parkoviště u zdravotního střediska mě nezklame a chodník jeden led,
nejhorší je se dostat do budovy lékárny na odběr krve, příchod ke
vchodu je do kopce a jeden led, pomáhá mi ochotná kolemjdoucí a
já se děsím, jak to slezu zpět, a zase mám štěstí a paní mi pomůže s
berlemi a já se podle zábradlí sesunu šťastně dolů. Jenom doufám,
že klášterecká radnice se neřídí filosofií pana senátora Kubery, že
lepší je úrazy odškodnit /město se pojistí/ než vyhazovat peníze za
údržbu. A tak s nostalgií vzpomínám na předminulé zimy, kdy se
opravdu uklízelo.
Jitka Kostúrová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY NA MOŽNOST LÁMÁNÍ VĚTVÍ Z DŮSLEDKU TĚŽKÉHO SNĚHU
Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí, upozorňuje občany města Klášterec nad
Ohří na problémy, které může způsobit mokrý a těžký sníh na větvích stromů. Kvůli mrazu a velké vrstvě sněhu na větvích může dojít ke zlomení a pádu větve, proto žádáme občany města o zvýšenou pozornost zejména v lokalitách, kde se větve stromů naklánějí nad chodníky,
parkoviště a silnice. Není dost dobře možné ořezat všechny stromy ve městě tak, aby se toto riziko podařilo úplně vyloučit, proto prosíme
občany, aby se, pokud to jde, problémovým místům raději vyhnuli, popřípadě neparkovali svá auta pod nebezpečně ohnutými stromy.
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

veterinární
okénko

Vánoční bohoslužby Farnost Klášterec nad Ohří

Zaměstnanci firmy LASSO CV s.r.o.
přejí všem svým zákazníkům
veselé Vánoce a šťastný nový rok

24.12. 2010 (pátek) Štědrý den
21.00 hod.: PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Vážení majitelé zvířecích mazlíčků,
zima už se definitivně ujala vlády
nad počasím a sníh nás naladil do
vánoční atmosféry.

25.12. 2010 (sobota) Slavnost Narození Páně
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

2011

26.12. 2010 (neděle) Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka)
10.00 hod.: MŠE SVATÁ, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Zámek Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří

PŘENECHÁMVYBAVENÉ PROSTORY K PODNIKÁNÍ
(solárium, kosmetika, second-hand)
v ul.17.listopadu za odstupné. Nízký nájem.
Stačí pokračovat v této činnosti nebo podnikání
doplnit apod. Záleží na vás.
Končím z důvodu stěhování... Tel: 608 971 804

Tel.: +420 474 375 436 info@zamek-klasterec.cz
Fax: +420 474 375 436 www.zamek-klasterec.cz
Zámek Klášterec nad Ohří,
Divadelní společnost Klas a Navenek.
V sobotu 18. prosince 2010 od 17:00 hodin
se v prostorách velkého renesančního sálu uskuteční
divadelní představení

betlÉm

Jedná se o malou vánoční hru o šesti obrazech na motivy Evangelia Sv. Lukáše a Sv. Matouše.
Vstupné: 20,-Kč







Nový platný jízdní řád MHD pro rok 2011
Platí od 12. 12. 2010 do 10. 12. 2011

MHD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ linka č.1
Nástupní stanice

Klášterec - porcelánka
Klášterec - Pražská
Klášterec - Nádraží ČD
Klášterec - Petlérská I.
Klášterec - Petlérská II.
Klášterec - Okružní
Klášterec - Olšová
Klášterec - koupaliště
Klášterec - Útočiště
Klášterec - koupaliště
Klášterec - zdr. střed.
Klášterec - Aut. nádraží
Klášterec - Nádraží ČD
Klášterec - Pražská
Klášterec - porcelánka
Klášterec - škola
Klášterec - zámek
Klášterec - náměstí
Klášterec - Lázně
Klášterec - Lázně
Klášterec - náměstí
Klášterec - zámek
Klášterec - škola
Klášterec - zdr. střed.
Klášterec - Olšová
Klášterec - Okružní
Klášterec - Petlérská II.
Klášterec - Aut. nádraží
Klášterec - nádraží ČD
Klášterec - Pražská
Klášterec - porcelánka
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Klášterec - Petlérská I.
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Klášterec - Aut. nádraží

Přepravu zajišťuje: Škramlík Pavel, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 165

Dnešní téma bude proto věnováno péči o vaše zvířecí kamarády
právě v zimě, aby i oni přečkali
toto období v klidu, bez stresu a
zdravotních obtíží.
V zimním období je stejně tak jako
u lidí potřeba věnovat zvýšenou
pozornost zvířecím „seniorům“,
kterým se v zimě zhoršují potíže
s klouby a pohyblivostí, a je proto
vhodný čas k podávání podpůrných kloubních preparátů.
Základem by ovšem měla být kvalitní strava s vyváženým a kompletním složením, která podpoří
zdravotní stav celého organismu
i za nepříznivých mrazivých podmínek. Nevlídné počasí totiž
ovlivňuje imunitu organismu, který je pak náchylnější k nachlazení
a virózám. Délku procházky přizpůsobte venkovním teplotám,
nemělo by dojít k tomu, že se pejsek začne venku třást zimou.
V důsledku ochlazení může teplotní rozdíl doma a venku činit až
30 stupňů Celsia. U venkovních
pejsků se sice srst postupně stihla
přizpůsobit klesajícím teplotám, i
jim je však nutné zajistit možnost
úkrytu v boudě, která jim dopřeje pobyt v suchu a závětří. Také
je třeba kontrolovat, zda voda v
misce není zamrzlá, aby byl psovi zajištěn stálý přístup k pitné
vodě.
U pejsků, kteří jsou chováni doma,
je osrstění pro mrazivé počasí
nedostatečné. Je tedy vhodné, a
není to žádná ostuda, jim pomoci pořízením zatepleného psího
oblečku, který pejskům pomůže
venku lépe udržet termoregulaci.
Na trhu je jich pestrá škála a každý z Vás si jistě vybere dle svých
představ.
U kočiček, které žijí doma, ale
chodí i ven, by bylo nejlepší nainstalovat do dveří průchozí dvířka,
kterými budou moci samy chodit
v případě potřeby dovnitř i ven.
Hlavně přes noc, kdy jsou teploty nejnižší a majitelé pokojně spí,
se totiž kočička často nedostane
dovnitř, ato právě v době, kdy by
to nejvíc potřebovala.
Další pozornost je třeba věnovat
péči o tlapky, které jsou v zimě
kvůli ostrému sněhu a posypovým
solicím směsím citlivým a namáhaným místem. Sůl se dostává při
procházce zejména do meziprstí
tlapky, kde potom dráždí a způsobuje zánět kůže. Pejsek si tlapky
kouše, kůže je zarudlá a prvotní
svědění přechází v bolestivost.
Ochranu tlapek je možné zajistit
koupí psích botiček, nebo péčí v
podobě aplikací různých ochranných a regeneračních přípravků
na tlapky. Po každé procházce je
nutné tlapky omýt vlažnou vodou
a po osušení aplikovat ochranný přípravek. Balzámy na tlapky
působí jak preventivně, kdy brání
vysušení a popraskání kůže na
tlapkách a polštářcích, tak i léčebně, kdy tiší svědění a napomáhají
hojení zánětlivých procesů.
Hezký den a co nejpokojnější
přípravy na vánoční svátky vám
i vašim zvířecím mazlíčkům
přeje za celý kolektiv veterinární kliniky U Koupaliště
MVDr. Petra Honomichlová.
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Dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že dne 1.6. 2010 bylo na „Den dětí“ založeno a registrováno na MV ČR „Občanské sdružení
Bezpečný Klášterec nad Ohří“. Sdružení je zejména dobrovolným a nepolitickým sdružením fyzických osob, které se sdružují k aktivní
činnosti v oblasti bezpečnosti, prevence, kultury a sportu. Svou činnost bude prezentovat na internetových stránkách www.osbkno.
kabel1.cz, kde mimo jiné může každý přispět v knize návštěv dotazem, námětem nebo okolností, která jednotlivé občany v jejich okolí
trápí. Tyto návrhy budou projednávány a řešeny. Uvítáme ve sdružení kohokoli, kdo projeví zájem stát se členem.
Současně přejeme všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a vstup do nadcházejícího roku 2011 a těšíme se na spolupráci.
Za správní radu: Bc. Jaroslav Kohout – předseda, Eva Bártová – jednatelka, Pavel Švamberg – manažer

Den pro děti z mateřských školek

Chcete v novém roce dosáhnout optimální kondice, zlepšit zdraví nebo
zhubnout? Vyzkoušejte výrobky Herbalife. Nezávazně poradím.

Telefon 721 251 662

V úterý 30. listopadu už tradičně ZŠ v Krátké ulici pořádala Den pro děti z mateřských
školek. Dopoledne předškoláčci navštívili některé třídy, kde se aktivně zúčastnili vyučování. Naši prvňáčci i druháčci velice ochotně a nadšeně ukázali malým kamarádům, co
všechno se už ve škole stačili za těch pár měsíců naučit. Ale i děti z mateřských školek se
mohly pochlubit mnohými znalostmi a dovednostmi.
Každé dítě ze školky dopoledne dostalo také kartu, se kterou mohlo odpoledne přijít
ještě jednou, tentokrát je ale čekali naši Marťani a spousta zábavy a her, za které malí
návštěvníci dostávali drobné dárečky. Celý den velice pečlivě připravila Mgr. Gabriela
Kittnerová společně se svými kolegyněmi a dětmi z 1. stupně. A že se tento den vydařil,
to bylo vidět na rozzářených očích nejen všech dětí, ale i rodičů, kteří je doprovázeli.
Alena Tučímová

Michaela Zmrhalová

Anna Iblová

foto: www.profifotoart.cz

Lukáš Tykvart

Daniel Urbiš

Občanské sdružení „Za Miřetice
lepší“ ve spolupráci se starousedlíky Ciboušova pořádá předvánoční
setkání u kapličky v Ciboušově.
Setkání se uskuteční dne
20.12.2010 od 17.00 hodin.
K příjemné pohodě přispěje dětský
pěvecký sbor ze ZUŠ pod vedením
p. Tomáše Bartáka. K dobré náladě patří i svařené víno nebo horký
čaj a také vánoční cukroví. Svoji
účast přislíbil i klášterecký farář
otec Artur.
Srdečně zveme všechny občany
Klášterce a samozřejmě také občany Ciboušova. Přijďte pobýt a trochu načerpat předvánočního klidu.
Za OS „Za Miřetice lepší“
Ivan Dimun

Realitní kancelář
Hana Putyerová
prodává

I. Rodinný dům, velká zahrada, kryté stání pro 2 OA, hosp. budova v
Klášterci - po celkové rekonstrukci.
2. Rodinný dům 3+kk s terasou,
garáží a zahradou v Klášterci.
3. Rodinný dům 5+1, garáž, kůlny v
Klášterci.
4. Chatu se zahradou u řeky Ohře v
Klášterci.
5. Prodej nebo pronájem bytu 1+1
v Klášterci. Cena: 450.000,- Kč nebo
6.000,-Kč/měsíc.
6. Byt 3+1 v OV v Klášterci za
750.000,- Kč.
7. zasíťovaný pozemek k výstavbě
RD v Miřeticích - Ciboušovská ul.
8. Pozemky k výstavbě RD v Klášterci včetně inž. sítí v Miřeticích.
9. Výrobní a skladovací haly, garáže
pro OA,NA, administrativní budovu,
vilu s pozemkem cca 2400m2, vše v
Klášterci.
tel.: +420 608 981 265
email: hana.putyerova@centrum.cz

Nicol Kadlečíková

Sára Špůrová

Tomáš Sláma

Anna Chládková

Noví občánci města

ŘÁDKOVÁ
Nabízím řešení obtížných životních
situací (vztahové, zdravotní, osobnostní problémy) formou alternativních
léčebných metod - rodinné konstelace, individuální terapie. www.zivot-laska-smich.cz Tel. : +420 725 180 146

Jan Pavlas

Naučím anglický jazyk od úplných
začátečníků po pokročilé, kvalitně,
bez stresu. Tel. : +420 725 180 146
Koupím zemědělskou půdu od 1ha
výše v okolí Klášterce n. O. Nabízím
80-130 tis. Kč/ha podle místa a druhu.
Tel.: 605 502 622
Pronajmu garsonku s balkonem,
nájemné 5 tis. Kč + elektřina, kauce 5 tis.,
vhodné pro 1 os., v Kl.n.o.
Tel.: 723 393 644

Jonáš Pokorný

Koupím garsonku v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 728 653 672
Pronajmu kancelář 18 m2 a zázemí 12
m2 – nepovinné (menší nájem), volné
od 1.1. 2011. Nádražní 189, Klášterec
nad Ohří (vedle MP).
Tel.: 603 201 052

INZERCE

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 31. prosince
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM
III. ročník výstavy škol
do 31. prosince
Městská knihovna - minigalerie
S HLEDÁČKEM KŘÍŽEM KRÁŽEM
Výstava fotografií M. Doležalové a P. Dvořáka
do 30. dubna 2011
Zámek - galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
Výstava „angličáků“ ze sbírky p. Novotného z Kadaně
16. prosince od 17 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ KONCERT
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří

18. prosince od 17 hodin
Zámek - renesanční sál
BETLÉM
Malá vánoční hra o šesti obrazech
na motivy Evangelia Sv. Lukáše a Sv.
Matouše.
Napsali: Lukáš Gavenda a Jan Losenický.
Hrají: Divadelní společnost Klas a Navenek.
Vstupné: 20,- Kč
22. prosince od 17:30 hodin
Kino Svět
HVĚZDY NEJEN VÁNOČNÍ
Účinkují soubory Pettini, Chorchestr a
žáci ZUŠ
Vstupné 20,- Kč
22. prosince od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje smyčcový soubor ZUŠ Cantabile Strings

16. prosince v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
OBČANSKÝ PRŮKAZ
ČR 2010, 137 minut.
Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč

25. prosince od 21 hodin
SAP u Obušku
CHRISTMAS DISCOTHEQUE
Aktuální novinky představí DJ Karel Fiala

10. a 11. ledna 2011 v 16.00 a 19.00 hodin

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - část 1.

náš
tip

Velká Británie/ USA 2010,146 minut, český dabing.

„Harry Potter a Relikvie
smrti“ je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho Pottera,
které je očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou
celovečerních filmů. První
část začíná, když se Harry,
Ron a Hermiona vydávají na
nebezpečnou misi, jejímž
cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat
musí jen sami na sebe a to
víc než kdy dříve, protože
jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc
jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Mezitím se svět kouzelníků stane
nebezpečným místem pro všechny nepřátele Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem
začala, Voldemortovi smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i Bradavice a terorizují a
zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl postavit. To nejcennější, co Voldemort chce, ale
stále hledají: Harryho Pottera. Vyvolený se stal loveným. Smrtijedi hledají Harryho všude, aby ho podle příkazu Voldemorta přivedli....živého. Harryho jedinou nadějí je, že
najde viteály dřív, než Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a
téměř zapomenutý příběh – legendu o relikviích smrti. A pokud je legenda pravdivá,
mohl by Voldemort získat neomezenou moc a sílu, po které touží.
17. prosince od 18 hodin
Zámek - renesanční sál
STŘÍBRNÉ VÁNOCE
Koncert mužského vokálního kvarteta Q
VOX
Vstupné: 100,- Kč
17. prosince v 19 hodin
Kino Svět
ĎÁBEL
USA 2010, 80 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 75,- Kč
17. prosince od 20 hodin
Kulturní dům - kavárna
KAVÁRNIČKA PEPY ŠTROSSE
Účinkují: Jarda Urbánek – vítěz Porty
2009, Martin Bažant, Jarda a Nikol Popelkovi, Pepa Štross.
Vstupné: 60,- Kč

(Dříve moderátor Rádia Děčín, nyní TV
Sport 5). Ženy i dívky mají tentokrát vstup
zdarma.
31. prosince od 20 hodin
Kulturní dům
SILVESTR V KD
Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, v den
akce 200,- Kč
více na www.laspegas.com

MO ČSSD Klášterec nad Ohří
Vás zve na
Vánoční show s Tomášem Bartákem a skupinou Hnedle vedle
18. prosince od 15 hodin
Kulturní dům Klášterec nad Ohří
Vstup volný
Děti pouze v doprovodu dospělých!

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218
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Hokejisté utrpěli první porážku
HC Klášterec – HC Roudnice n. L.
8 : 7 pp (3:2, 0:3, 4:2 – 1:0)
Ve druhém domácím utkání v řadě přivítal Klášterec Roudnici nad Labem. A
pro fanoušky i hráče to byl překvapivě
těžký zápas. Na ledě se strhla doslova přestřelka, která skončila vysokým
skóre 8:7, a domácí museli dvakrát
dotahovat dvoubrankový náskok hostujícího týmu. Brankové hody zahájil
ve 4. minutě Tomáš Polanský, který si
najel na přesnou Stehlíkovu přihrávku
a doslova si gólmana Knapa vychutnal.
V 8. minutě ovšem hosté využili dvojnásobnou přesilovku a z ostrého úhlu
překvapil Damaška Pavel Mrňa.
Jenže už o tři minuty později tečoval
dobře postavený Řepík Hartmanovu
střelu a Klášterec opět vedl. Tříminutový interval vyhovoval i hostům. Ve 14.
minutě, tedy tři minuty po kláštereckém
gólu, srovnal dělovkou od modré opět
Pavel Mrňa. A za další tři minuty se stav
utkání měnil znovu. Radek Šíp usměrnil
Jáchymovu nahrávku nádhernou patičkou na Adama Szakála a ten se nemýlil.
Za stavu 3:2 pro domácí se také odcházelo do šaten a málokdo tušil, že do sítí
padne ještě dalších deset gólů.
Ze druhé třetiny neměli domácí hráči
ani fanoušci příliš radost. Byla to totiž
sólová jízda Roudnice.V 25. minutě plácl
do puku Jakub Veselý a bylo srovnáno.
O pět minut později vyškolil kláštereckou obranu Matěj Štěpán a nekompromisně zavěsil puk do Damaškovy sítě.
Roudnice vedla a nebylo to naposledy.
Pětačtyřicet vteřin před koncem třetiny
si Matěj Štěpán vychutnal Damaška a
mezi jeho betony zasunul do klášterecké sítě pátý roudnický gól.
Další neuvěřitelné věci se děly až
v poslední části hry. Ve 44. minutě snížil
Jan Stehlík, když využil dvojnásobnou
domácí přesilovku. O pět minut později to byl opět Jan Stehlík, který srovnal
stav utkání, když jen tak pro jistotu plácl
do Pražákovy nahrávky a ono se to ujalo. Jenže Roudnice se nehodlala vzdát.
V 53. minutě vyrobila domácí obrana
hrubku, kterou naprosto dokonale
zužitkoval Aleš Chamrád střelou nad
Damaškovo rameno. Domácí fanoušci
pak začali pomalu omdlévat, když v 56.
minutě tečoval Pavel Mrňa Bílkovu
střelu a završil tak nejen svůj hattrick,
ale navíc dostal Roudnici podruhé
v utkání do dvoubrankového vedení.
Zápasu a infarktovým stavům však
nebyl ještě konec. Neuběhly ani dvě
minuty od roudnické radosti a naději
pro domácí vykřesal Roman Pražák.
Ten nikým nehlídaný snížil pohodlně
do prázdné branky. Stadion se pak
otřásl v základech, když prakticky ihned po vhazování zakončil z otočky
Jan Stehlík a bylo srovnáno. Hosté
ztratili svůj náskok i nárok na tři body,
protože utkání dospělo k prodloužení.
Roudnice nakonec nezískala ani druhý bod, protože po šestnácti vteřinách
prodloužení vyrobila hostující obrana
hrubou chybu, kterou vzápětí potrestal
Libor Řepík.
HC Klášterec – HC Kobra Praha
6 : 5 (1:2, 4:0, 1:3)
Ke třetímu domácímu utkání kláštereckých hokejistů v řadě přijela asistovat pražská Kobra. A byli to právě její
hráči, kteří otevřeli skóre. Na začátku 9.
minuty chybovala ve vlastní přesilovce
domácí obrana a Dušek se s Kaššákem
nemazlil. Také domácí hráči dali gól
v oslabení. Ve 13. minutě se o něj posta-

ral Libor Řepík, když si najel na ideální
Panochovu nahrávku. První třetina však
pro domácí nakonec neskončila dobře.
Střelou zpoza obránce dostal Kobru do
vedení David Bárta.
Na rozdíl od první části hry vyšla druhá třetina Klášterci dokonale. Na 2:2
srovnal ve 22. minutě při přesilovce Jan
Stehlík, který byl na konci krásné akce
na jeden dotyk. Také třetí klášterecký
gól padl v přesilovce. Z ostrého úhlu se
za Malíkova záda trefil Roman Pražák.
Ve 34. minutě rozebrali domácí hostující obranu a Jan Stehlík prostřelil počtvrté pražského gólmana. Pátý gól zavěsil
pod břevno Malíkovy branky Petr Martínek čtyři sekundy před koncem třetiny. Hostující hráči sice protestovali, že
gól nepadl, ale rozhodčí gól uznali.
Ve 45. minutě se domácí dokonce
dostali do čtyřbrankového vedení,
když Kalinovič se Stehlíkem potrestali
chybu hostující obrany. Jenže potom
začaly úřadovat pražské kobry a domácí hráči se společně s fanoušky nakonec
třásli o výsledek. V 51. minutě prostřelil
Kaššáka Aleš Hybner. Počtvrté překonal
domácího gólmana o pět minut později David Bárta, když dorazil za Kaššákova
záda Parisovu střelu. A na 6:5 snižoval
dvě minuty před koncem utkání Jan
Švácha. Rozjetou Kobru ovšem zastavilo zranění Jana Vacka, který na ledě
zkolaboval a s otřesem mozku musel
být odvezen do kadaňské nemocnice.
Hostům se pak už nepodařilo domácí
ohrozit a Klášterec si připsal dvanáctou
výhru v řadě.
HC Řisuty – HC Klášterec
6 : 2 (3:1, 2:1, 1:0)
Tolik štěstí neměli klášterečtí hráči
v utkání s celkem Řisut. V 5. minutě se
sice ujali vedení, ale pak už bylo všechno špatně. Nakonec podlehli domácímu celku 6:2 a poprvé po třinácti vítězných zápasech v řadě prohráli.

Konec sezony v tenisovém areálu Lázní Evženie
Na tenisových kurtech v areálu lázní
vyrostla přetlaková hala a v tenisovém
klubu Lázně Evženie nastal čas malého zhodnocení uplynulé sezony.
„Sezona proběhla v tenisovém klubu
Lázně Evženie víceméně dobře,“ hodnotil trenér Petr Gillich. „Dospělí tenisté
skončili na krásném druhém místě. Do
kategorie juniorů nám ještě nedorostly děti, takže dál tu máme starší žáky.
Ve starších žácích to nefungovalo tak,
jak by mělo. Děti měly pravděpodobně
i jiné zájmy. Lepší to bylo u mladších
žáků. Makali, hráli s radostí a skončili na
pátém místě, tedy v polovině tabulky.
Když uvážíme, že byli v soutěži nejmladší, pak to byl výborný výkon.“
Výborně si vedou také babytenisté,
kteří vyhráli v letošním roce oblastní soutěž a dostali se do kvalifikace
o mistrovství republiky. Minitenisté
pak skončili v oblastní soutěži na

o hraní v hale mohou zavolat na telefonní číslo tenisového klubu nebo
navštívit internetové stránky a využít
rezervačního systému.

Stolní tenistky budou bojovat o Pohár olympijských nadějí
Dne 4. 12. se konal další ročník regionálního přeboru v kategorii dorostenců v Jirkově. Pro nemoc ostatních
našich hráček se tentokrát zúčastnila jen Eliška Demjanová, která bez
nejmenších problémů zvítězila a
zajistila si tak účast na přeborech kraje. 5. prosince se konal v Litoměřicích
Pohár olympijských nadějí v kategorii
mladších žáků. Jedná se o turnaj pro
12 nejlepších hráčů kraje dle dosavadního žebříčku. Zde měla start zajištěný naše nejmladší hráčka Michaela
Růžencová, která také zvítězila. Oběma hráčkám blahopřejeme a držíme
jim palce příští víkend, tj. 19.12., kdy
se ještě spolu s Veronikou Pazderníkovou zúčastní Poháru olympijských
nadějí v kategorii starších žáků, kam
se všechny nominovaly.
Současně zveme všechny, kteří si
chtějí zasportovat i o svátcích, na
Vánoční turnaj ve stolním tenise
konaný v tělocvičně ZŠ Školní 27. prosince od 8 hodin. S sebou si vezměte
vlastní pálku, sálovou obuv a 50,- Kč
jako zápisné.

Na kláštereckém ledě hrála akademická reprezentace
V pondělí 6. prosince sehrálo klášterecké hokejové áčko přátelské utkání
s akademickou reprezentací České
republiky. Pro ni to byl jeden z přípravných zápasů na univerziádu, která
se bude konat v lednu příštího roku
v Turecku.
„Akademický výběr je složen z vysokoškolských studentů, kteří samozřejmě
umí hrát hokej, ale navíc splňují podmínku věku do osmadvaceti let a vlastní
platný vysokoškolský index,“ řekl nám
po utkání trenér výběru Jan Zachrla.
To nejpodstatnější z celého utkání se
odehrálo v první třetině. Už ve 3. minutě prostřelil gólmana Ševčíka střelou
od modré Ladislav Řezníček. Na druhý
gól domácích nahrál Romanu Pražákovi reprezentační obránce a klášterecký
hráč tváří v tvář brankáři nezaváhal.
Studnička kapituloval poprvé v 9.
minutě. Nejprve vyrazil do břevna
Matoušovu střelu, ale k puku se dostal
Adam Červenka a snížil stav utkání na
2:1. Na konci 10. minuty už to bylo zase
o dva góly. Střelou zpoza obránce překvapil gólmana hostů Jan Stehlík. A o
necelou minutu později se utrhli Řepík
s Bečvářem a druhý jmenovaný zvýšil
vedení domácích už na 4:1. „Sehnat
soupeře je dneska obrovský problém
v soutěži, která je už rozehraná, ať už je to

krásném druhém místě.
Trumfem zimní části tenisové sezony
je přetlaková hala, která funguje v lázních už od začátku listopadu. Zájemci

první nebo druhá liga,“ postěžoval si trenér Zachrla. „O extralize ani nemluvím.
Takže jsme využili vazeb, které máme
v místním klubu, kde nám umožnili
přípravné utkání zahrát, za což jim chci
moc poděkovat. Je to kvalitní soupeř a
nám to utkání ukázalo naše rezervy a
také to, jací hráči jsou vůbec schopni se
univerziády zúčastnit.“
Ve druhé třetině padal puk jen a jen do
sítě domácího celku. Nejprve si Zavadila vychutnal v samostatném úniku
Vítězslav Nedrda. O minutu později už
stál v klášterecké brance Jan Kaššák, ale
ani on neudržel čisté konto. Šikovnou
akci zakončil Jan Kubišta. „První přípravné utkání jsme absolvovali v Hradci
Králové,“ uvedl trenér Zachrla. „Teď nás
čeká samotný výběr hráčů a dolaďování
formy na přelomu roku, no a pak samotná univerziáda v lednu v Turecku.“
Univerziádu v Turecku hraje dvanáct
týmů ve třech skupinách. Do dalších
bojů postupují první dva z každé skupiny plus jeden tým s nejlepším bodovým ziskem.
„Ve skupině nás čeká Japonsko, Turecko
a Rusko,“ dodal na závěr trenér. „Otázka
umístění je vždycky loterie, protože nevíme, s jakým mančaftem přijede soupeř.
Například Japonsko má letos velmi kvalitní mužstvo.“

Junioři získali doma plný počet bodů
Junioři HC Klášterec – Junioři Baník
Most 6 : 3 (2:1, 2:2, 2:0)
Také juniory čekala třízápasová šňůra
na domácím ledě. Prvním soupeřem
byl v pátek 3. prosince Baník Most.
Už ve 3. minutě rozebrali domácí
mosteckou obranu a první gól zařídil
Jaroslav Flieger. Mostečtí odpověděli
o čtyři minuty později. Ve skrumáži
před Zavadilem se nejlépe zorientoval Slavomír Švacha a bylo srovnáno.
Ale jen na chvilku. Ještě ani neskončila 7. minuta a skulinku ve výstroji
gólmana Sorka našel Jakub Palička.
Potřetí překonal mosteckého gólmana Marek Mědílek ve 27. minutě, když
dorazil do sítě Paličkovu střelu. Hosté
však stále dokázali držet s domácím
celkem krok. Ve 29. minutě snižoval
v přesilovce na 3:2 Martin Smolík.
A o minutu později dokonce hosté
srovnali stav utkání. Nedůslednost
domácí obrany potrestal opět Martin
Smolík. Jenže to bylo také ze strany
hostujícího celku všechno. Ještě před
koncem druhé třetiny dostal domácí
znovu do vedení Lukáš Zeman, když
mostecká obrana nedokázala vyhodit puk ze třetiny.
V poslední části hry padal puk už
jen do mostecké sítě. Ve 47. minutě vyhrál Hučko vhazování a našel
přesně postaveného Jana Putyeru.
Na konečných 6:3 pro domácí juniory upravil skóre v 58. minutě Lukáš
Zeman, když zakončoval do prázdné
branky při power-play hostů.
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Junioři HC Klášterec – Junioři SHC
Maso Brejcha Klatovy 5 : 0 - kontumačně
Druhé domácí utkání v řadě s celkem
Klatov se mělo hrát v neděli 5. prosince. Klatovy však vůbec nepřijely a naši
junioři tak pravděpodobně získají tři
body za kontumační vítězství 5:0.
Junioři HC Klášterec – Junioři PZ
Kladno 4 : 2 (1:1, 2:0, 1:1)
Domácím juniorům se vyvedlo také
třetí domácí utkání. Skóre ovšem otevřeli hosté, když na začátku 6. minuty
dokonale rozebrali domácí obranu a
Zavadila překonal Ivan Záleský. Hosté byli i nadále těžkým soupeřem a
Zavadil v klášterecké brance se měl
co ohánět. Také díky němu bylo skóre na konci třetiny nerozhodné. V 19.
minutě se před Schröderovou brankou prosadil Lukáš Zeman a do kabin
se odcházelo za stavu 1:1.
Do vedení dostal domácí ve 34.
minutě Jaroslav Flieger, který se před
kladenskou branku prokličkoval od
zadního mantinelu a zavěsil puk pod
břevno hostující branky. Potřetí poslal
puk za Schröderova záda půl minuty
před koncem třetiny Lukáš Taraška.
Hostům se podařilo snížit na 3:2 až
v 57. minutě, kdy dělovkou od modré
prostřelil Zavadila Pavel Zuska. Kladno se pak pustilo do power-play, ale
to jim nevyšlo. Na konečných 4:2 pro
klášterecké juniory upravil trefou do
prázdné branky Lukáš Zeman.
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