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Zastupitelé města v letošním roce
zasedali naposledy
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Obyvatelé Klášterce si zvykli, že se
vždy na konci prosince objevily na
novinových stáncích kapesní jízdní
řády. Tentokrát se ale nových jízdních řádů nedočkají. Město Klášterec nad Ohří je letos vydávat nebude. Důvody, které ho k tomu vedly,
vysvětluje vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Bc. Reli Slunečková.
Na konci loňského roku jsme vydali
kapesní jízdní řády, které obsahovaly
regionální autobusové a vlakové spoje a jízdní řády dvou linek MHD. Už v
březnu ale autobusoví přepravci i České dráhy provedly v jízdních řádech
rozsáhlé změny. Jízdní řády vydané
v prosinci tak už na jaře v mnoha případech neplatily. Lidé si pak často
stěžovali, že jsou námi vydané kapesní
řády neaktuální. Vždy jsme se snažili
vyjít občanům vstříc, ale protože se
obdobná situace dá očekávat i v roce
2009, rozhodli jsme se tentokrát jízdní řády vůbec nevydávat. Abychom
vydali řády, které budou platit necelé
tři měsíce, to se opravdu nevyplatí.

Odpoledne 9. prosince se tisíce dětí i dospěláků po celé republice pokusily o
vytvoření rekordu ve vypouštění balonků. Spolu s desítkami škol, školek a různých spolků se do pokusu o „balónkový“ rekord zapojil i klášterecký Dům dětí a
mládeže. Na parkoviště u kulturního domu, které se na chvíli proměnilo v jakousi
odbavovací přepážku balónkové pošty, směřovaly od časného odpoledne davy
dětí. Na příchozí čekaly hrozny modrých balónků s přáníčkem Ježíškovi, moderátor Kája a přísní porotci z pořádající agentury dohlížející na průběh rekordu. Několik malých zpěváků a „vánoční“ tanečnice Vendy a Kiki pak zpříjemňovali čekání
na okamžik, kdy z rádia Frekvence1 zazní tolik očekávané: „Tři, dva, jedna, TEĎ!“
Ne každý ale přišel před kulturní dům s úmyslem poslat Ježíškovi přáníčko a zároveň tak podpořit český rekord. Partička několika starších chlapců pojala záměr
organizátorů uspořádat akci, která„bude symbolem hezkých vztahů mezi lidmi a
má podporovat myšlenky vzájemné pomoci“ po svém. A stanovila si jednoznačný
cíl - zničit co nejvíce balonků. Marně je někteří dospělí napomínali, demoliční četa
se odmítala své„zábavy“ vzdát. Je to smutné, když se někdo vyžívá v tom, že zkazí
a zničí to, co vymysleli a vytvořili druzí. Navzdory desítkám zničených a předčasně
vypuštěných balonků jich ale nakonec zbylo dost na to, aby krátce před čtvrtou
hodinou do té doby šedivá obloha nad kulturním domem zmodrala stovkami
balónků. Spolu s kláštereckými dětmi vypustili na povel rádia Frekvence1 balonky
s přáním Ježíškovi tisíce lidí z 270 míst České republiky. A výsledek? Balónkovou
poštou dostal Ježíšek 100 858 přání krásných a spokojených Vánoc, což je nový
český rekord.
-lara-

Vážení zaměstnanci
Karlovarského porcelánu a.s.,
pokud jste se v důsledku útlumu výroby ocitli v tíživé životní situaci, můžete
se obrátit na městský úřad v místě svého trvalého bydliště - v Klášterci nad
Ohří na odbor sociálních věcí a školství,
kde vám pomůžeme problémy řešit.
více na str. 2

PRO OBČANY

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem i našim
blízkým popřál do nového roku
2009 hodně zdraví, úspěchů jak
v osobním, tak i profesním životě, a
aby Vám co nejdéle vydržela klidná
a pohodová atmosféra Vánoc při
splnění všech Vašich přání a předsevzetí do nového roku.
Jsem rád, že díky dobré spolupráci
členů zastupitelstva, rady města a
členů jednotlivých výborů a komisí
se podařilo v našem městě uskutečnit nemálo stavebních, kulturních a
sportovních akcí při zachování zdravého hospodaření našeho města.
Rovněž se podařilo udržet průměrnou nezaměstnanost pod hranicí
6 %. Zároveň byl zajištěn běžný
provoz města, domu pro seniory
a příspěvkových organizací. Bylo
zlepšeno vybavení a zachována
akceschopnost jednotek dobrovolných hasičů a městské policie.
Vážení občané, v roce 2009 jsme
před sebe položili mnoho dalších
cílů a věřím, že s Vaší podporou a
pomocí budeme za rok moci říct, že
to byl vydařený a úspěšný rok.
Krásné a pokojné vánoční svátky,
plné radosti a klidu Vám z celého
srdce přeje
Jan Houška
starosta Města Klášterce nad Ohří

Přes 100 000 balónků přálo Ježíškovi krásné Vánoce zeptali jsme se ...

UPOZORNĚNÍ

Slovo starosty

Návštěvnická karta 3K získala další ocenění
První prosincový den byl turistický produkt „Návštěvnická karta 3K“ oceněn
druhým místem v 7. ročníku celostátní soutěže „Náš kraj“ vyhlášené vydavatelstvím COT business.
Odborná porota složená ze zástupců vydavatelství, podnikatelského sektoru, pedagogů VŠE a VŠH, zástupců Czech Tourismu a Ministerstva pro místní
rozvoj ČR ocenila zejména komplexnost, flexibilitu, dostupnost, technologické řešení a celkovou atraktivitu produktu. Jedná se o významný úspěch
všech, kteří tento produkt připravovali a kteří jej podporují. V současné době
zahrnuje nabídka 3K karty 96 subjektů cestovního ruchu z regionu. Karta
je určena návštěvníkům i místním obyvatelům. Podrobné informace jsou
uvedeny na adrese www.3k-karta.cz 3K kartu je možné zakoupit v Turistickém informačním centru na Nám. Dr. E. Beneše č. 86 a v dalších prodejních
místech uvedených na webových stránkách. V lyžařském areálu Klínovec je
karta k zakoupení v jeho informačních centrech. Neobdržíte ji proto na centrálních kasách, které kartu 3K pouze přijímají. Individuální kartu je možné
sestavit i doma prostřednictvím internetu. Novinkou je zařazení aquacentra
v německém Geyeru do zimní varianty 3K karty. Věřím, že v dohledné době
tento produkt vyzkoušíte a připojíte se tak k jeho více než 300 spokojeným
uživatelům.
-M. Foltýn-

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

www.klnoviny.cz

Zapomenout alespoň na chvilku na vánoční shon a setkat se se svými bývalými kolegy a přáteli
z dob aktivního vyučování, takové nabídce se nedalo odolat. Pozvání na již 5. vánoční posezení,
které tentokrát připravila Základní škola v Petlerské ulici v čele s ředitelem Zdeňkem Růžičkou, s
radostí přijalo na 40 bývalých pedagogů školských zařízení v Klášterci nad Ohří. Příjemnou vánoční atmosféru navodila nejen slavnostně vyzdobená školní jídelna, ale také žáci školy, kteří si pro
tuto příležitost připravili kulturní program, za který sklidili zasloužené uznání a potlesk. Příjemný
podvečer si všichni přítomní užívali, a tak se motto hlavní organizátorky Jarmily Řehákové „Ať Vás
hřeje dobrá nálada a sejde se nás velká hromada“ do puntíku splnilo.
-rony-

Krásné prožití vánočních svátků, dlouhé chvíle
štěstí, radosti a pohody a do nového roku 2009
mnoho úspěchů a příjemných setkání v Kadeřnickém studiu Michaela
přeje svým zákaznicím
Michaela Jiráčková
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ZPRAVODAJSTVÍ

Důležité
informace
pro zaměstnance

Gymnázium
a Střední odborná škola
Klášterec nad Ohří,
Chomutovská 459

Karlovarského porcelánu a.s.
Odbor sociálních věcí nabízí:
Sociální poradenství
• Při návštěvě odboru sociálních věcí vás
bude sociální pracovník informovat o
možné finanční pomoci, seznámí vás
s částkou životního minima a upozorní vás, do jaké míry je vaše rodina
ohrožena v zabezpečení základních
životních potřeb. Informováni budete
také o dalších možnostech – dávky
státní sociální podpory atp.
Dávková pomoc (jednorázová nebo
opakovaná dávka v hmotné nouzi)
• Po pohovoru, při kterém sociální
pracovník zjistí, jak dlouho nebyla
vyplácena mzda a jaké jsou celkové
sociální a majetkové poměry rodiny,
vám bude umožněno podat žádosti o
některou z dávek v hmotné nouzi.
Doporučujeme osobní návštěvu
sociálního odboru !
Kde nás najdete:
Odbor soc. věcí a školství sídlí v budově
Komerční banky, vchod od obchodního
střediska Centrum, 1. patro.
Úřední hodiny:
pondělí a středa: 7.00 -16.45 hod.
pátek: 12.00 – 14.15 hod.
Po telefonické dohodě lze odbor navštívit i v neúředních dnech.
Kontakty:
Telefon: 474 359 641 (nebo konečné
trojčíslí – 617,630, 607,655,653)
E-mail:
osb@muklasterec.cz, oss@muklasterec.cz
Neodkládejte návštěvu sociálního
odboru! Poskytnutí dávek v hmotné
nouzi je vázané na datum podání
žádosti. Dávky v hmotné nouzi nelze
v žádném případě vyplácet zpětně!
Informace, jak postupovat v případě
nevyplacených mezd, vám sdělí:
Call centrum Ministerstva práce a
sociálních věcí
Provozní doba:
pondělí až pátek od 8.00 - 20.00 hodin
Telefon: 844 844 803
E-mail: callcentrum@mpsv.cz

OKÉNKO SENÁTORA PARLAMENTU ČR

Úřad práce Chomutov
Tel. 474 638 273

VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 OTEVÍRÁ:
Gymnázium
osmileté studium – pro žáky 5. tříd ZŠ
čtyřleté studium - pro žáky 9. tříd ZŠ
Střední odborná škola
čtyřleté studium sociálně správní činnost - pro žáky 9. tříd ZŠ

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
kritéria pro přijetí budou zveřejněna na www.gymkl.cz
Den otevřených dveří 15.1.2009
od 13.00 – 17.00 hod.
bližší informace na www.gymkl.cz

!!

Ve středu 31.12. 2008 bude Městský úřad
otevřen pro veřejnost pouze do 11 hodin.

!!

Zastupitelé se v letošním roce sešli naposledy
11. prosince se sešli na svém posledním letošním
zasedání klášterečtí zastupitelé. Na programu jednání měli řadu důležitých bodů, z nichž nejvíce diskutovanými byly schvalování rozpočtu na příští rok
a zpráva o stavu společnosti Lázně Evženie a.s. Vedle
těchto bodů, kterým budeme v tomto a v příštím
čísle věnovat samostatný článek, hlasovali zastupitelé například o dvou staronových vyhláškách, o
prodeji bytů, o připravovaném grantu na podporu
kultury ve městě nebo o novém programu prevence kriminality z dílny městské policie.
V úvodu jednání se přítomní zastupitelé dozvěděli
ze strany vedení města některé důležité informace
o aktuálním dění. Místostarosta Ing. Stehlík informoval zastupitele o právě dokončovaných stavbách,
kam patří zhruba kilometrový úsek cyklostezky
od Rašovické lávky k železničnímu mostu, celková
rekonstrukce ulice Na Vyhlídce nebo oprava sauny a
fitness v objektu M-clubu. Poněkud méně příjemná
byla zpráva o tom, že v příštím roce pro město výrazně podraží skládkovné.
Místostarosta Šroubek pak doplnil informace vedení
města o výčet projektů, se kterými se město uchází
nebo bude v příštím roce ucházet o dotace z evropských fondů a ze státního rozpočtu. Město v současné době aktualizuje projekt přesunu základní umělecké školy, se kterým v 1. výzvě neuspělo. Stejný
osud potkal také projekt rozšíření návštěvnické 3K
karty a projekt výstavby lázeňského hotelu. Druhou
šanci dostanou všechny tři přepracované projekty
na začátku příštího roku, kdy bude vyhlášena další
výzva. Podle místostarosty Šroubka je teď šance na

Živý vánoční dárek by si měl každý dobře promyslet
Blíží se čas Vánoc a mnoho rodičů pod tlakem dětí, které si přejí najít pod stromečkem malého kamaráda, ustoupí a pořídí
štěně nebo kočičku. Než rodiče učiní toto rozhodnutí, měli by důkladně zvážit všechna pro a proti. Jedná se totiž o velkou
zodpovědnost.
Novému členu rodiny se musí obětovat nejenom velká část volného času, ale také nezanedbatelná
částka z rodinného rozpočtu. Rodina by měla zvážit, zda je ochotna se o psího kamaráda postarat. Každodenním venčením nebo zabezpečením pejska v době dovolené starosti nekončí...
Tento živý tvor vyžaduje od svého pána každodenní pozornost, chce si hrát, mazlit
se a užívat si života stejně jako lidé, s nimiž sdílí společnou
domácnost. Výdaje za veterinární péči, krmení nebo místní poplatek za psa také nejsou zanedbatelnými náklady,
které musí být obětovány. Obdobné je to i při pořízení
kotěte. To krásné hravé chlupaté klubíčko jednoho dne
vyroste a z přítulného malého koťátka je najednou dospělá
kočka, která už není tak milá... Pořízení nového člena rodiny
je velký závazek a někteří z nás si s tím z počátku příliš hlavu
nelámou. Ale když přestane být zvíře tím sladkým mládětem,
nastane přehodnocování počátečního nadšení. A bohužel v
mnoha případech přichází na řadu ten nejhorší scénář:
Zvíře je odvezeno někam do lesa nebo je přivázáno
k plotu psího útulku . . .
Však on už se někdo postará za ně …

Od jara loňského roku jste senátorem České republiky. Najdete si
při svých nových povinnostech čas
také na Klášterec, nebo už hrajete
na plno „vyšší ligu“?
Je pochopitelné, že když se člověk dostane v politice o něco výš, tak ačkoliv dál
reprezentuje svůj region, tak na něj určitě nemá tolik času, jako když tam je každý den. V tomto smyslu jsem činnost pro
Klášterec trochu omezil, ale zase připomínám, že jsem stále radní města, takže
se zúčastňuji všech jednání rady. Práce
pro město se nemohu úplně vzdát ani
kvůli svému působení ve funkci předsedy
kulturní komise, která, myslím si, funguje velmi dobře. V poslední době se nám
podařilo prosadit spolu s odborem kultury speciální grant zaměřený na podporu tvůrčí kulturní činnosti v Klášterci. V
příštím roce je pro něj z rozpočtu města
vyčleněno 350 tisíc korun. V komisi jsme
probírali také již dlouho připravovanou
rekonstrukci kulturního domu. Jako
dlouhodobě uvolněnému řediteli této
příspěvkové organizace mi hodně záleží
na tom, aby se tak stalo co nejdříve. Už
několikrát jsme odložili menší opravy,
aby se mohla uskutečnit ta velká. Na tu
ale zatím nedošlo. V současné době jsou
k dispozici dvě studie, ke kterým mám
ovšem nejen já určité výhrady. Nevadí
mi ani tak plánované spojení kulturáku
a knihovny, ale nesmí se tak stát na úkor
jedné z těchto organizací. Studii vidím
jako dobrý základ pro budoucí projekt,
který se ale ještě musí dopracovat tak,
aby jak knihovna, tak kulturní dům měly
dostatek potřebných prostor.
Vedle politických záležitostí se snažím
najít si čas i na nejrůznější sportovní,
kulturní a společenské události v regionu. Zúčastnil jsem se například Kláštereckých promenád nebo pietního
aktu u příležitosti vzniku samostatného
Československa. Zahrál jsem si také na

průvodce, když jsem měl v Klášterci na
návštěvě našeho velvyslance v Chile
Ing. Kubánka. Mimochodem se mu tady
velmi líbilo.
To, že zůstávám s Kláštercem a jeho
obyvateli v kontaktu i nadále, dosvědčuje i následující událost. Před prázdninami jsme uspořádali přímo jako Klub
zastupitelů za KSČM v krajském zastupitelstvu literární soutěž pro děti a mládež
na téma „Můj kraj, kraj, ve kterém žiji“.
Měl jsem velkou radost, že v této soutěži uspěl žák základní školy z Klášterce
– páťák Darek Kowalczyk ze ZŠ Školní.
Darek získal se svými básničkami „Barvy mého kraje“ 3. místo, za které jsem
mu velmi rád osobně předal cenu a
poblahopřál.
Velkým podzimním tématem byly
krajské volby. Jak je hodnotíte z
pozice odcházejícího krajského
zastupitele?
Celkově dopadly krajské volby pro společnost relativně dobře. Vládní strany
poslední dobou přehlížely názory občanů, nedokázaly s nimi komunikovat o
důležitých otázkách, jako jsou radar,
Lisabonská smlouva či úsporný balíček,
který zahrnuje i zdravotnickou reformu
a tolik diskutované regulační poplatky.
Z tohoto pohledu krajské volby ani jinak
dopadnout nemohly, než že posílila
levice. Přímo v Ústeckém kraji je ale situace trochu odlišná. Stále zde přetrvávají
vazby supermoci velkých stran – ODS a
ČSSD - které to po volbách chtěly za každou cenu dát i potřetí dohromady. Mě
osobně například trošku překvapilo, že
odbor dopravy dostal bývalý hejtman
Šulc. Jestli si jej vzal sám, aby napravil
to, co způsobil, tak bych si ho i vážil a
popřál mu, aby se mu to zdařilo. Ale dost
o tom pochybuji. My osobně jsme prosazovali duhovou koalici. Ale nevyšlo to.
ČSSD nechtěla jít se Severočechy a ODS

si za žádnou cenu nesedne za stůl s žádným
členem KSČM, ať je jakýkoli.
Na druhou stranu vítám v čele Ústeckého kraje ženu-hejtmanku. Jsem rád, že se
do krajské vlády konečně dostaly i ženy. V
minulé krajské radě nebyla například ani
jedna. To si myslím, že bylo špatně. Navíc
sem rád, že se stala hejtmankou bývalá
občanka Klášterce. Věřím, že díky tomu
nebudeme nové hejtmance úplně lhostejní
a že se to pozitivně odrazí i ve vzájemné spolupráci. I když chápu, že se musí věnovat i

Krásné prožití Vánočních svátků, příjemné chvíle pohody a
šťastný nový rok přeje všem
kláštereckým občanům
senátor V. Homolka
jiným regionům. Ostatně v podobné situaci
se nacházím ve svém volebním obvodu i já.
Po osmi letech končíte nejen v krajském
zastupitelstvu, ale opouštíte i funkci
radního v regionální radě Severozápad.

Přiznávám, že je mi to trochu líto. Když
člověk opouští něco, čemu se věnoval
osm let, cítí určitou nostalgii. Na druhou
stranu je můj odchod z krajské politiky
pochopitelný. Mám teď práci hlavně v
senátu a nerad bych se také vzdal své
práce pro město.
Co se týče mého působení v Regionální
radě regionu soudržnosti Severozápad,
myslím si, že to bylo období pro Klášterec velmi úspěšné. O úspěchu kláštereckých projektů jsem samozřejmě nerozhodoval přímo já sám, ale díky tomu,
že jsem v této radě osm let zasedal, měl
Klášterec trochu nadstandardní přístup
k řadě velmi důležitých informací ohledně evropských dotací. Radost mám také
z toho, že si regionální rada zvolila jako
místo svého pravidelného zasedání
klášterecký zámek. Její členové se tak
mohli v minulosti na vlastní oči přesvědčit, jak se Klášterci daří realizovat
úspěšné projekty a jak v praxi pomáhají
evropské peníze, které přidělují. Pokud
vím, tak se i nově zvolená rada, kterou
tvoří osm zastupitelů za Ústecký a osm
zastupitelů za Karlovarský kraj, bude
nadále scházet u nás v Klášterci. Co mě
trochu mrzí, je fakt, že v regionální radě
nezasedá žádný zástupce za sdružení
Severočeši. Já bych to uvítal, zvlášť kdyby to byl Ing. Stehlík, který se do Ústeckého kraje dostal právě za toto sdružení.
Na druhou stranu mě těší, že se do rady
dostal za KSČM Jaroslav Komínek, který
působí jako můj asistent. Takže i když
nejsem v radě přímo já, mám tam alespoň svoji pravou ruku.
Souhlasíte s názorem, že Klášterec
je jedno z nejúspěšnějších měst v
souvislosti se získáváním evropských dotací?
Ano, doposud jsme byli při získávání
peněz z fondů EU velmi úspěšní. Nedávno jsme například uspěli s naším pro-

úspěch vyšší, neboť projekty mají jednak větší podporu ze strany Ústeckého
kraje, jednak došlo v případě hotelu k
snížení celkové investice. V rámci dotací vypisovaných ministerstvem kultury
požádal Klášterec o příspěvek na Klášterecké hudební prameny ve výši 300
tisíc. Pro změnu na Ústecký kraj směřuje
se žádostí o dotaci projekt na opravu
sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí. Od
Parlamentu ČR by Klášterec zase rád získal 5 milionů na opravu domu č.p. 10 na
náměstí. Místostarosta Šroubek informoval zastupitele i o prvním úspěchu, který
zaznamenal projekt 3. etapy revitalizace
zámeckého parku – tzv. rybí přechod.
Projekt prošel přísným posouzením rybí
komise, kde dostal téměř nejvyšší počet
bodů, a postupuje do dalšího kola na
státní fond pro životní prostředí.
Protože se jednání kvůli lázním a rozpočtu značně protáhlo, dostaly se další
body na pořad jednání až odpoledne.
Vedoucí odboru kultury Miroslav Foltýn
předstoupil před zastupitele s návrhem
na vytvoření speciálního grantu, ze
kterého by se v průběhu příštího roku
financovala podpora kulturní činnosti. O
příspěvek z grantu by mohly žádat nejrůznější zájmová sdružení, divadelníci
apod. Zastupitelé chvíli diskutovali nad
financemi, které pro celý grant uvolní, a
nakonec se shodli na částce 350 tisíc, s
kterou počítal už původní návrh. Doufejme, že nově vytvořený grant splní
záměr M. Foltýna, a to vybudit kulturní
aktivity občanů.
Na závěr prosincového jednání zastupitelů vystoupil velitel městské policie
Petr Hörbe s novým programem prevence kriminality pro roky 2009-2011.
Na základě předchozího programu
získalo město téměř 2 miliony na vybudování kamerového systému a vybavení dětského hřiště u ZŠ Školní. S nově
schváleným dokumentem chce velitel
MP v příštím roce zažádat na kraji o
další peníze. První projekt se týká rozšíření kamerového systému o kameru na
autobusovém nádraží, druhý počítá s
vybudováním hřiště u ZŠ Petlerská, kde
by mohla trávit svůj volný čas mládež z
okolí. Součástí nového hřiště by měla
být i horolezecká stěna.
Takové bylo ve stručnosti poslední letošní
zasedání kláštereckých zastupitelů. -larajektem regenerace zámeckého parku a
lázeňské promenády, na který jsme získali dotaci přes 67 milionů korun. Jsem
velmi rád, že jsme uspěli i s projekty na
zateplení tří školských zařízení. Začínáme od nejstarších a postupně bychom
rádi opravili všechny školy. Také pro příští rok připravuje město Klášterec několik
velkých projektů, se kterými se chce
ucházet o peníze z EU. Teď si musíme jen
uhlídat, abychom množství podaných
projektů zvládli zrealizovat, finančně
podpořit a později provozovat. Projekty bychom proto měli směřovat spíše
na rekonstrukci toho, co už máme, než
abychom se hrnuli do výstavby něčeho
úplně nového.
Blíží se Vánoce a konec roku. Chtěl
byste v této souvislosti něco vzkázat našim čtenářům?
Za prvé bych rád dodatečně popřál
Kláštereckým novinám k jejich pětiletému výročí. Jsem rád, že tu takové
periodikum je a určitě je dobře, že se od
letošního roku dostane do rukou všech
občanů města. Vůbec nelituji vyšších
nákladů, podle mě jsou to dobře vynaložené peníze.
No a na závěr bych samozřejmě rád
popřál všem občanům města hezké
svátky a do nového roku hodně pracovních úspěchů a všeho, co si může člověk
přát, jako jsou hodnoty rodinného života a hodnoty osobního zdraví a štěstí. O
tom, jaký bude náš život, rozhodujeme v
největší míře my sami. Někdy je třeba i to
štěstí, ale hodně to závisí také na jiných
lidech. Proto bychom se měli snažit s
druhými vycházet a chovat se k nim co
nejlépe. Určitě se nám to v budoucnu
vrátí. A pokud náhodou ne, nesmíme
toho litovat. Zůstane nám alespoň
dobrý pocit, že jsme něco udělali pro ty
druhé.
-lara-
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Napsali jste do redakce ...
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám touto cestou za naši společnost MK MONT Illuminations
s.r.o. popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchu v blížícím se
novém roce 2009. Stejně jako každý rok tak i letos jsme pro naše město Klášterec
udělali všechno proto, aby na vás slavnostní atmosféra dýchala takřka na každém
kroku. Pro umocnění jsme se rozhodli zdarma vyrobit a nainstalovat dva větší
světelné objekty a sice fontánu umístěnou na kruhovém objezdu a obří adventní
věnec umístěný v kašně na náměstí.

Na posledním letošním
zasedání schválili klášterečtí zastupitelé rozpočet
města pro rok 2009

Vizab security
Tak jako každý rok i letos jsme připravili dárkovou akci pro naše zákazníky ve spolupráci
s naším generálním dodavatelem radiových
vysílačů Nam a.s.
Jedná se o sestavu elektronické zabezpečovací signalizace a
2 ks detektorů Paradox Pro + za cenu 15.000,- Kč a 9 % DPH včetně
montáže. Obvyklá cena je 19.590,- Kč a 9% DPH, tzn. že ušetříte
4.590,- Kč. Záruka 60 měsíců při sepsání servisní smlouvy.
PODMÍNKY AKCE:
• objednavatel je stávajícím zákazníkem VIZAB security
• měsíční paušál za střežení objektu 450,- Kč a 9% DPH,
sepsání servisní smlouvy
• délka instalovaných lišt do 20m
• objekt musí být v dosahu naší radiové sítě
• na tuto akci je vyčleněno 10 sestav a končí prodejem 10. kusu
BONUS:
• Služba Internet přístup v hodnotě 1000,- Kč po dobu 12 měsíců
ZDARMA
• Služba Servis do 100 minut v hodnotě 1000,- Kč po dobu 12 měsíců ZDARMA
Věříme, že Vás nabídka zaujala - může být
zajímavým a neobvyklým dárkem pod
stromeček, obzvláště když se bude jednat
o Vaše blízké.

A věřte, že navrhování těchto ozdob nebylo vůbec jednoduché, protože jsme byli
vázáni nejednou podmínkou týkající se zejména bezpečnosti. Přesto si myslím,
že se nám to povedlo :-) Musím říci, že je to skutečně velmi příjemné číst emaily
od vás „Klášterečáku“, ve kterých nám dáváte vědět, že se vám naše novinky líbí.
Nebyl bych ale objektivní, kdybych nepřiznal, že mezi ohlasy kladnými se našlo i
několik ohlasů záporných směřujících právě na adresu zmíněného adventního
věnce. Dokonce nám bylo naznačeno, že bychom jej měli přemístit či odstranit. A
jelikož nám není jedno, co děláme, rozhodli jsme se navrhnout takové malé minireferendum, ve kterém vy sami můžete rozhodnout, zda tento věnec na náměstí
ponechat, či nikoli. Hlasovat můžete prostřednictvím internetu do 22.12.2008 na
webových stránkách města www.muklasterec.cz
A ještě něco. V případě, že byste se chtěli se svými náměty podílet na vánoční
výzdobě našeho města v roce 2009 i vy, můžete je zasílat na adresu mkmont@
mkmont.cz
Závěrem bych vám chtěl poděkovat za přízeň, kterou nám zachováváte. VESELÉ
VÁNOCE !
Za team společnosti MK MONT Illuminations s.r.o. Miroslav Kalina

Vizab security Vám přeje
krásné prožití vánočních svátků

„Sluníčková“ školka slavila třicetiny
Mateřská škola „Sluníčko“ v Lesní ulici
oslavila 30 let od svého založení. Za tu
dobu prošly školkou stovky dětí a na čtyři
desítky zaměstnanců.

školky. „Hlavní naší myšlenkou je Škola pro
rodinu. Snažíme se co nejvíce zapojit aktivně rodiče do dění školy. Z počátku bylo toto
snažení obtížné, ale postupně se nám zača-

Své brány otevřela MŠ Lesní dětem v září
1978. Tehdy se ještě v budově nacházela
jak mateřská škola, tak jesle, kde o děti od
2 let pečovaly tři zdravotní sestry. V čele
mateřinky stála od samého začátku Marta
Kastlová, která zde jako ředitelka působila
dlouhých 26 let. Když v roce 2004 odešla
do důchodu, nahradila ji současná ředitelka Dana Rytychová. Do školky chodí na
80 dětí a stará se o ně šest pedagogických
a pět provozních pracovníků.
Za uplynulých 30 let zažila mateřská škola
několik organizačních změn. Na samém
počátku spadali všichni zdejší zaměstnanci pod Okresní úřad v Chomutově a
později pod Školský úřad. V roce 2003
získala škola právní subjektivitu. Změnil
se způsob práce a škola již nespadá pod
Školský úřad, ale veškerá odpovědnost je
na ředitelce. Bylo třeba vytvořit koncepci

lo zúročovat a dnes již rodiče spolupracují
na dobré úrovni, starají se i o školu a zapojují se do akcí společně s námi,“ pochvaluje si
Dana Rytychová. Důvodů ke spokojenosti
má ale ředitelka MŠ Lesní mnohem víc.
Na jaře se škole podařilo získat necelých
100 tisíc korun od společnosti ČEZ, za které byly do školní zahrady pořízeny zbrusu
nové dřevěné průlezky a houpačky. V
příštím roce se pak „Sluníčková“ školka
dočká v rámci projektu na energetické
úspory školních budov nových oken,
zateplení a ozdobí ji také nová fasáda. Jak
dodává ředitelka Rytychová: „Myslím, že
po 30 letech si to škola zaslouží. 30 let je pro
člověka mládí, ale pro budovu stáří.“ -lara-

mělo by vás zajímat ...
Od 1. ledna roku 2009 budou léky jako Nurofen Stop Grip, Modafen, Paralen Plus nebo
Panadol Plus Grip pouze na občanku a lidé si budou moci koupit jen omezený počet balení.
Počet balení bude vycházet z informací v příbalovém letáku konkrétního léku. Když v něm
bude například napsáno, že by se lék neměl užívat déle než tři dny, může si zákazník koupit
jenom jednu krabičku. Údaje o prodeji léku a počtu vydaných balení se poté zanesou do
centrálního registru. Opatření má zabránit zneužití léků narkomany. Tyto léky totiž obsahují
tzv. pseudoefedrin, který slouží jako surovina pro výrobu pervitinu. Pozitivní změny naopak
čekají od nového roku na ženy užívající antikoncepci. Ty nebudou muset pro recept k lékaři,
ale antikoncepci jim vydá po předložení občanského průkazu přímo lékárník. Ženy si tímto
způsobem budou moci opatřit oba typy antikoncepce - krizovou, jako je postinor, i tablety,
které se užívají dlouhodobě. Státní ústav pro kontrolu léčiv připravuje v této souvislosti spuštění informačního portálu pro veřejnost, kde by měly být k dispozici informace o léčivých
přípravcích, klinických studiích, ale i schválených lékárnách.

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

2009

Výbor pro národnostní menšiny se rušit nebude
Klidné vody prosincového zastupitelstva rozvířila opoziční zastupitelka Mgr. Škorcová svojí
žádostí na zrušení výboru pro národnostní menšiny. Výbor nemá stanovenou náplň práce,
jeho členové se scházejí velmi sporadicky a nic zásadního neřeší a výbor je tudíž zbytečný.
S tímto názorem ovšem nesouhlasil starosta města. Výbor pro národnostní menšiny sice za
dva roky od svého založení nic zásadního nevymyslel, ale poslední události v Litvínově podle
starosty Houšky ukazují, že je dobré, aby města podobný orgán měla.
Pětičlenný výbor v čele se zastupitelem Horstem Kotoučem si dal už na začátku dva hlavní
úkoly: navázat kontakt s menšinami žijícími v Klášterci, především s romskou menšinou, a
navázat spolupráci s podobnými orgány na krajské úrovni. Ani jeden z těchto úkolů se zatím
splnit nepodařilo. Je ovšem otázka, zda je to tak úplně chyba samotného výboru. Zatímco
bývalí občané města, kteří byli po válce vystěhováni do Německa, zájem s výborem spolupracovat projevili, o jiných zde žijících menšinách se to říci nedá. A co se týče spolupráce s
krajem, těžko se navazuje, když se za poslední rok nepodařilo uskutečnit kvůli připravovaným krajským volbám jedinou schůzku. Jak dodává starosta města: „Není krajská koncepce,
nejsou státní programy.“ Nyní je ale šance, že se kvůli situaci v Janově a na jiných místech dají
věci konečně do pohybu. Pak bude určitě jedině dobře, že město výbor pro národnostní
menšiny má. A do té doby se mohou jeho členové podle starosty Houšky zapojit například
do tvorby komunitního plánu, který připravuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s občanským sdružením Radka z Kadaně. Smyslem této aktivity je nejprve zmapovat situaci ve městě
z hlediska občanů v nouzi, zdravotně postižených, seniorů, matek s dětmi či školní mládeže
a následně navrhnout možnosti dalšího rozvoje služeb pro tyto skupiny. Argumenty starosty města i zastupitele Homolky, který označil zrušení výboru za „velmi špatný signál, kterým
bychom řekli, že neznáme slovo prevence“, nakonec většinu zastupitelů přesvědčil. Výbor pro
národnostní menšiny tak bude ve své činnosti pokračovat i v příštím roce.
-lara-

až 50 000 Kč
• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• měsíční splátky

Napsali jste do redakce ...
Chtěli bychom poděkovat
prostřednictvím Kláštereckých novin
dětem z naší vesničky Kotvina, které pod
vedením svých maminek Milušky Dvořákové a Martiny Pickové vyrobily vánoční
přáníčka a rozdaly je obyvatelům naší
vesnice. Byla to od nich krásná pozornost
a udělaly nám tím velkou radost.
Moc děkujeme. Manželé Rejnovi

Napsali jste do redakce ...
HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526

Omlouvám se paní, která 1.12. 2008 venčila pejska pod 1. ZŠ v Krátké ulici. Volal
jsem na ni vulgární slova, která mě teď
mrzí. Proto bych se jí chtěl omluvit ještě
jednou osobně a pozvat ji do školy.
Tomáš B. a třída 8.B

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a
předpokládá příjmy ve výši 246 milionů
korun. To je zhruba o 50 milionů méně, než
činil plánovaný rozpočet pro letošní rok.
Pokles příjmů je podle vedoucí ekonomického odboru Ing. Dlouhé dán tím, že se v
příštím roce už nedočkáme takového přísunu financí z prodeje majetku města. Privatizace bytů bude sice pokračovat, městskou kasu už ale nenaplní několik desítek
milionů korun za prodej 40% podílu ve
společnosti Městská energie a ploch „C“
na průmyslové zóně Verne. Plánovaných
246 milionů korun ale určitě není konečná
suma, se kterou bude město v roce 2009
disponovat. Je velmi pravděpodobné, že
se příjmy v průběhu roku výrazně navýší,
a to v okamžiku, kdy Klášterec získá některou z mnoha dotací, o které se uchází.
O něco zajímavější než příjmová část je
u rozpočtu rozdělení výdajů, z kterého
je dobře patrné, jaké jsou priority vedení
města a na jaké investice se mohou občané v roce 2009 těšit. Stejně jako každý rok
i ten příští půjde největší část peněz na
běžný provoz města. Více než 26 milionů
korun je vyčleněno na údržbu města, která zahrnuje například veřejné osvětlení,
městskou hromadnou dopravu, provoz
hřbitova, psího útulku, dotaci na zimní
stadion, sportoviště a aquapark, údržbu
hřišť a komunikací, čipování psů či pronájem vánoční výzdoby. Přes 15 milionů
„spolkne“ sběr, svoz a likvidace odpadů
a na 8 milionů korun ročně přijde úprava
veřejné zeleně. Další objem peněz putuje každoročně na platy zaměstnanců a
povinné odvody státu. V příštím roce se
v této souvislosti počítá s částkou necelých 33 milionů korun. S menší sumou
disponuje odbor kultury, marketingu a
cestovního ruchu. Na propagaci je pro
rok 2009 vyčleněno 1,4 milionu korun, do
kultury pak směřuje 7,5 milionu korun.
„Nejdražší“ jsou velké kulturní akce, které
město pořádá. Zahájení lázeňské sezóny,
Klášterecké promenády, Siraex, Klášterecké hudební prameny a Rozsvícení vánočního stromu přijdou město v příštím roce
na 2,7 milionu korun. Téměř 40 milionů
korun stojí město provoz příspěvkových
organizací, jako jsou školy, školky, knihovna, městský ústav sociálních služeb, kulturní dům či zámek. Největší částka – 6,3
milionu korun – putuje na účet ZŠ Krátká.
Provoz zámku přijde město na 3,3 milionu
a provoz kulturního domu na 2,6 milionu
korun. V podobné výši se pohybují i příspěvky dalším příspěvkovým organizacím. Do požární a civilní ochrany investuje
město cca 1,8 milionu, na činnost městské
policie je pak v rozpočtu vyčleněno necelých 800 tisíc. V této částce ovšem nejsou
zahrnuty platy strážníků.
Zatímco uvedené výdaje se pravidelně
opakují ve všech rozpočtech a pouze se
podle potřeby zvyšuje či snižuje jejich výše,
výdaje odboru realizace investic a odboru
strategického rozvoje, správy majetku
a územního plánování se rozpočet od
rozpočtu liší. Jedná se totiž o výdaje na
konkrétní projekty či investice, které město
v daný rok plánuje uskutečnit. Do čeho
tedy hodlá město Klášterec investovat v
příštím roce? 5,5 milionu korun půjde do
oprav školských zařízení a 5,2 milionu si
vyžádá rekonstrukce WC, kuchyně a interiéru restaurace Peřeje. Necelých 14 milionů
korun vyčlenilo město jako vlastní podíl
k cca 33 milionové dotaci na kompletní
zateplení, výměnu oken a dveří a opravu
střech u ZŠ Školní, MŠ Lesní a ZUŠ. 8,3 milionu korun si pak vyžádá spolufinancování
dvou etap rozsáhlé obnovy zámeckého
parku a nábřežní promenády. Několik
milionů v příštím roce poputuje na opravu komunikací (Přívozní, Ciboušovská).
Pokračovat by měla výměna oken na radnici a pokud bude dostatek financí, dočká
se radnice i nové fasády. Zhruba 9 milionů
korun si v příštím roce vyžádá zpracování projektů, které jsou nezbytné jak při
podávání žádostí o dotace, tak v případě
stavebního řízení. V roce 2009 chce město
pracovat například na těchto projektech:
rekonstrukcezákladníchamateřskýchškol,
revitalizace zámku, rekonstrukce kulturního domu, 3. etapa regenerace zámeckého
parku, studie regenerace nového sídliště,
rekonstrukce objektu č.p. 10 (na náměstí)
na vzdělávací, společenské a kulturní centrum nebo regenerace sídliště V. Řezáče a B.
-laraNěmcové.
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pf 2009
Vážení čtenáři Kláštereckých novin,
konec roku 2008 se nezadržitelně blíží a nastává čas bilancování.
Potkáváme se s vámi prakticky denně při různých příležitostech,
kulturních a společenských událostech nebo na sportovních
kolbištích. Z těchto akcí ročně pořídíme tisíce fotografií, které
prostřednictvím Kláštereckých novin a jejich internetového
portálu dáváme k dispozici i vám. Občas se nám povede udělat
snímek, který opravdu stojí za to. Z těchto „perliček“ jsme pro
vás na závěr roku sestavili HITPARÁDU, jejíž malou část máte
právě před sebou. Celou ji naleznete na našem portálu www.
klnoviny.cz Budeme rádi, když nám zašlete na naši emailovou
adresu redakce@klnoviny.cz číslo fotografie, která se vám nejvíc
líbí, a pomůžete nám tak sestavit žebříček TOP 2008.
Přejeme vám, vážení čtenáři, krásné prožití
Vánoc, bohatou nadílku pod stromečkem a do
nového roku hlavně zdraví a co nejvíce pozitivní
nálady. Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme na
další společné setkání při zajímavých událostech
roku 2009.
Vaši redaktoři Kláštereckých novin

T
2OO8
P
Napsali jste do redakce ...

Maxipes Fík slavil s dětmi na zámku

Po téměř roce a půl usilovného snažení se podařilo v Kadani
uspořádat poutavou akci, na kterou budou vzpomínat nejen žáci středních škol a učilišť,
ale i jejich učitelé. Program, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, nese
název „THE ACTION“. Akci tvoří a zajišťuje asi 20 lidí, kteří jezdí po celé republice, převážně do větších měst. V týmu působí jak profesionálové ze záchranných bezpečnostních
složek, tak divadelníci z různých pražských divadel a dokonce i vozíčkář, kteří svými
příběhy přibližují nezvratné důsledky tragických dopravních nehod zejména mladých
řidičů. Právě pro tyto řidiče je určen tento pořad. Aby se na chvíli zastavili a zamysleli se
nad svým chováním a jeho důsledky a uvědomili si, že se automobil může stát v rukou
nezodpovědného řidiče nebezpečnou zbraní.
Není mi lhostejné, jak někteří mladí řidiči vybíjejí svoji agresivitu právě na silnicích.
Věřím, že alespoň nějakou dobu v nich zůstanou zážitky z vyprávění a obrazů, které
nám poskytli aktéři THE ACTION. Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc a organizační
zajištění celé akce paní Ing. Aleně Bejčkové, panu Mgr. Losenickému, panu Milanu Hajskému a především panu Martinu Gebauerovi, který je šéfem celého projektu a bez kterého by se akce v našem městě neuskutečnila.
Ing. Jan Chvátal

V sobotu 6. prosince proběhla na zámku oslava „Adventu po zámecku“. Brány zámku se
pro děti otevřely už v pravé poledne, kdy malí i velcí přicházeli pozdravit skřítky a víly v
zámeckém sklepení. Od třetí hodiny po poledni se začali pomalu trousit zvědaví návštěvníci přicházející na něco nového, co ještě v Klášterci nebylo - Zvonkový průvod.
V půl páté, za vyzvánění zvonů, to začalo. Vrchní anděl seznámil přítomné s myšlenkou
Zvonkových průvodů a představil všem nové klášterecké „Porcelánové panství“, které se
stalo součástí „Pohádkového království“ Zdeňka Trošky (píšeme na jiném místě).
Než ale průvod vyrazil na svoji pouť, objevil se někdo, koho by zde určitě nikdo nečekal. V
očích dětí se leskl pravý, nefalšováný údiv. Do Klášterce poprvé zavítal Maxipes Fík z Kadaně. Nejen že se zúčastnil Zvonkového průvodu, ale statečně bojoval se svým Maxizvonkem
o hlavní cenu. Porota složená ze zástupců pekelníků a andílků měla velkou práci vybrat
nejmenší, nejhezčí a nejzvonivější zvonek. V kategorii o největší zvonek nakonec skutečně
vyhrál suverénně Fík se svým upraveným kýblem, ale nikdo mu to nezáviděl, protože i
všichni ostatní byli odměněni sladkostmi. Po slavnostním vyhlášení výsledků všichni přítomní společně rozsvítili zámecký vánoční stromek u Sala terreny a zazpívali si vánoční
písně v doprovodu sboru andělů, Richarda Pachmana a Dity Hořínkové.
-rony-
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zeptali jsme se ...
Při prohlídce nových internetových
stránek zámku jsme si všimli zajímavého „erbu“ s nápisem „Porcelánové
panství – zámek Klášterec nad Ohří.“
Co to znamená, jsme se zeptali ředitele zámku Ing. Petra Hybnera.
Jeden z našich hlavních cílů je dostat k
nám na zámek více rodin s dětmi. Tradiční expozice porcelánu je, přiznejme
si to, příliš nelákala. V sklepních prostorách jsme proto nedávno otevřeli novou
expozici loutek a skřítků, která je součástí Pohádkové země Vítězslavy Klimtové.
Tu tvoří několik stálých expozic mimo
jiné v autorčině bydlišti v Pičíně nebo na
vodním hradě Švihov. Nad tím vším stojí Pohádkové království Zdeňka Trošky.
To má po celé republice rozesety spřátelené organizace, které zaštiťuje. Každá
z nich má svůj znak, vlajku...

Klášterec nad Ohří

Zasloužíte si cítit se dobře...

... a Vaši blízcí také. Darujte jim cestu ke zdraví a pohodě.

Vánoční poukázky
náš
tip

v hodnotě 500,- Kč
ORIENTÁLNÍ BALÍČEK - Přísadová koupel s vůní růže a Thajská
masáž či Masáž lávovými kameny

KAM ZA KULTUROU ...
.

náš
tip

v hodnotě 1000,- Kč
MOŘSKÁ KOMBINACE - Hydromasážní koupel s přísadou mořské
soli, peeling s mořskými řasami, zábal do mořských řas.
Výběr z hodinových masáží:
aroma, klasická, reflexní masáž dlaně a plosky nohy

do 28. prosince
Zámek - galerie Thun
AFRIKA POD KŮŽÍ
Společná výstava Přemysla Rabase a
Martina Šíla

Thajská masáž
1h / 550,- Kč (do konce roku se slevou 20%)
Thajská masáž klasická (prováděná v oblečení, na japonském futonu, s uplatněním tlaků, protahování a uvolněním kloubů a svalů) si získala v lázních
Evženie již v prvním měsíci své nadšené vyznavače. Neláká Vás masáž s tradiční reputací, v pohodlí a s důvěrou k profesionálním rukám naší terapeutky?

;¶4,&+5&#&;13«$&
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Udělejte
1PTLZUOŞUF
7ÈÝBVUPNPCJM
ze
svého auta,
EƉN ŘJQMPU
domu
či plotu
LSFLMBNOÓNÞŘFMƉN
reklamní plochu!

20. prosince od 18 hodin
Zámek
Betlém
Malá vánoční hra o šesti obrazech na
motivy Evangelia Sv. Lukáše a Sv. Matouše.
Napsali: Lukáš Gavenda a Jan Losenický
Hraje Divadelní společnost Klas a Navenek

do 31. prosince
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM

Dárkové poukázky zakoupíte v recepci lázní Evženie

Připravili jsme pro Vás novou nabídku:

Klášterecký zámek se do této pohádkové „sítě“ připojil jako Porcelánové
panství. Tento název jsme zvolili jednak
proto, že stěžejní expozicí kláštereckého
zámku je právě porcelán, jednak trochu
z nostalgie nad slavnými časy klášterecké porcelánky, která v současné době
prožívá zřejmě nejkrušnější časy od
doby svého založení koncem 18. století.
Výhody plynoucí z členství v Pohádkovém království jsou nasnadě. Kdybychom měli všechny propagační materiály financovat sami, bylo by to hodně
nákladné. Takhle se klášterecký zámek
dostane spolu s ostatními pohádkovými
regiony, jako jsou například Ladův kraj,
Haškův kraj, Perníkové hejtmanství u
Pardubic, Valašské království, Jičín-město pohádky, do speciálních map, katalogů a dalších propagačních materiálů
vydávaných a financovaných Českou
centrálou cestovního ruchu - CzechTourism. Věříme, že nám jak naše vlastní
propagace, tak členství v podobných
celostátních projektech pomůže zvýšit
návštěvnost. Ta sice není špatná – letos
na klášterecký zámek zavítalo 17,5 tisíce
návštěvníků – ale mohla by být lepší.
Ideální by bylo, kdyby se nám podařilo
dostat se na úroveň před rokem 1989,
kdy byla návštěvnost zhruba dvojnásobná.
-lara-

20. prosince od 16.30 hodin
Zámek
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO
SOUBORU FANTASIE

Olejová thajská masáž
1h30/ 750 Kč (do konce roku se slevou 20%)
Jako vánoční překvapení Vám chceme do konce roku představit naši novou
proceduru - olejovou thajskou masáž! Tentokrát Vás okouzlí dotek a vůně
teplého oleje nanášeného dlouhými pomalými tahy na celé tělo. Je to vrchol
hýčkání: jemné a něžné dotyky probudí smysly na každém centimetru
pokožky, uvolní Vás a odvedou Vaši ustaranou mysl do jiných světů. Vedle
vysoce relaxačních účinků má tato masáž za cíl detoxikovat organizmus. Po
celkové masáži bude jen na Vás, zda zvolíte snění či bdění na lůžku či jemnou
dotykovou masáž vlasů a obličeje. Celý den Vám pak bude připadat jako sen,
ze kterého nechcete odejít…
„10x“
Cena jedné návštěvy je 130 Kč
Cvičení ve vodě i na suchu bylo zahájeno. Úterý je věnováno cvičení ve vodě a
volnému užití bazénu v době od 17:30 do 19 h. Čtvrtek zve na hodinové cvičení v tělocvičně s následným volným užíváním bazénu a jeho doplňkových
služeb od 17:30 do 19:30. Je možno si zakoupit výhodnou permanentku „10x“
s použitím do 3 měsíců v ceně 1000 Kč. Rezervace a nákup na recepci.
Telefon: +420 474 698 770 (recepce) www.lazneevzenie.cz

Slavnostní vernisáž zahájila první prosincový den tradiční vánoční výstavu základní
školy praktické. Zatímco v předchozích několika letech se výstava konala v kulturním
domě, letos se vrátila do svého „rodiště“ - do hotelu Novohradský, dnes Bohemia Excellent. Ještě než se všichni nahrnuli do vyzdobeného salonku s pečlivě naaranžovanými
výrobky, čekalo na ně před hotelem vystoupení dětí, které zazpívaly a zarecitovaly několik vánočních písní a básní. A pak už se šlo na věc. Většina přítomných si nakonec koupila alespoň malou drobnost. A že bylo z čeho vybírat – svícny, dřevěné hračky, obrázky,
zdobené šišky, keramické drobnosti... Žáci i učitelé z praktické školy se letos překonali a
jejich výrobky budou na Štědrý den zdobit určitě nejednu domácnost v Klášterci. -lara-

19. prosince od 9 hodin
Kulturní dům
AKADEMIE GSOŠ
19. pátek v 16 hodin
Kino Svět
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
USA 2008, 80 minut, český dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč

21. prosince od 17 hodin
Zámek
Vánoční koncert Orchestru Caecilia
Vstupné 80,- Kč

20. sobota v 19 hodin
Kino Svět
BATHORY
ČR/SR/Maďarsko/VB 2008, 139 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

27. prosince od 20 do 01 hodin
Kulturní dům
Vánoční oldies party
Staré domácí i zahraniční hity hraje k tanci DJ Petr Kalinský (Lehkej Ventil).
Vstupné: 70,- Kč

kalendář zajímavostí ...
Výročí 20. prosince – 31. prosince
20. 12. 1917 – Byla založena ČEKA, první sovětská tajná
policie.
21.12. 1834 – Poprvé byla uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň Kde domov můj?
21.12. 2007 – Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do Schengenského prostoru.
22.12. 1882 – Thomas Alva Edison udělal první elektricky osvícený vánoční strom.
22.12. 2003 – Pavel Nedvěd získal jako druhý Čech v historii Zlatý míč pro nejlepšího
fotbalistu Evropy.
24.12. 1917 – Zestátnění všech podniků v SSSR.
24.12. 1968 – Program Apollo: Členové posádky Apolla 8 se stali prvními lidmi, kteří
na vlastní oči viděli odvrácenou stranu Měsíce.
25.12. 1991 – Michail Sergejevič Gorbačov rezignoval na post prezidenta SSSR.
26.12. 1898 – Pierre a Marie Curie oznámili objev nového chemického prvku,
později nazvaného radium.
26.12. 2004 – Ničivé zemětřesení postihlo v neděli ráno ostrov Sumatru. Zemětřesení a zvláště jím vyvolaná vlna tsunami o výšce až 10 metrů měly na
svědomí kolem 200 000 lidských životů.
27.12. 2007 – zemřel Karel Černoch, český zpěvák
28.12. 1895 – Bratři Lumiérové uskutečnili první veřejné promítání filmu
29.12. 2004 – zemřel kůň Železník, 4× vítěz Velké pardubické
29.12. 2002 – zemřel Július Satinský, slovenský herec
30.12. 2006 – popraven oběšením irácký diktátor Saddám Husajn
31.12. 1991 – ve 24:00 oficiálně zanikl Sovětský svaz.
31.12. 1992 – ve 24:00 se Československá republika rozdělila na Českou a
Slovenskou republiku.

Noví občánci města

Michal Bezděk

Představování nových občánků našeho města je nejstálejší rubrika Kláštereckých novin v jejich pětileté
historii. Děkujeme rodičům za jejich laskavé svolení
zveřejnit fotografie jejich ratolestí a přejeme jim, aby
se svými dětmi prožili nádherné životní etapy, které
mají před sebou. My budeme samozřejmě rádi naše
nejmenší občánky představovat i v příštím roce a už
nyní se těšíme na toho prvního v roce 2009.

7PMFKUF*)/&%5&-



Veronika Siváková

Radek Müller

Ladislav Proser

Jonáš Vavroušek

Jaroslav Hruška

Jiří Jedlička

Miroslav Marek

Kristýna Korolová

Nově otevřená

autoškola AA Roman Švarc
skupina B – osobní automobil
nízká cena
rychlokurzy
jízdy bez stresu
Výcvik v novém voze s klimatizací
Kancelář:
Budovatelská 486,
Společenský dům Panorama
Po 14-17, St 14-17
Učebna:
v budově gymnázia Klášterec nad Ohří

Tel. 608 974 543

Nella Moisesová

Darja Batujeva
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Hokejové áčko si vedlo výborně, nestačilo až na Benešov
HC Klášterec – HC Roudnice n. Labem 6 : 2 ( 3:0, 1:2, 2:0 )
Roudnice přijela na klášterecký led pouze se čtrnácti hráči a na jejím výkonu to bylo znát více než málo. Ještě neuběhlo pět minut
zápasu a hosté prohrávali už 2:0. Na odpor se zmohli roudničtí
hráči jen ve druhé části hry, když během tří minut snížili na 4:2 a
trochu vyděsili domácí fanoušky. Přesto závěr utkání patřil Klášterci, který nakonec s přehledem vyhrál 6:2. V roudnické brance
se kláštereckým fanouškům představil kadaňský Erik Štěrba, který na začátku sezony hrál na střídavý start právě v Klášterci.
„Oproti jiným zápasům jsme do dnešního vstoupili velmi dobře
a velmi rychle jsme vedli,“ hodnotil výkon domácích hráčů po
zápase asistent trenéra kláštereckých hokejistů Jaroslav Kliment.
„Zvláště první třetinu jsme zvládli velmi dobře. Ale jak už se nám
několikrát stalo, druhá třetina nám nevyšla a soupeř se dostal zpět
do zápasu. Dokonce tam byly momenty, kdy hrozilo, že hosté dají
třetí gól a zápas se bude vyvíjet úplně jinak. Naštěstí poslední třetina
vyzněla v náš prospěch a zvládli jsme ji docela dobře.“
HC Klášterec – HC Kobra Praha 7 : 0 ( 2:0, 4:0, 1:0 )
Pražská Kobra přijela na klášterecký led ukázat, proč je na
posledním místě tabulky 2. hokejové ligy. V utkání s domácím
celkem předvedl hadí tým bezzubý výkon a daroval Damaškovi vychytanou nulu. Tu si na své konto připsal také Jan
Studnička, který nastoupil do klášterecké branky na posledních dvacet minut a rozhodně nezklamal. Do kádru domácího celku se také vrátil Jaroslav Buchal, který hrál celý zápas s
přehledem a zasloužil se o několik pěkných hokejových oka- Naši sáňkaři Luboš Jíra jun. a Matěj Kvíčala
mžiků. Ty pak korunovaly zasloužené vítězství domácích.
zúročují letní přípravu a opět atakují medailo-

Jíra s Kvíčalou byli opět úspěšní

HC VHS Benešov – HC Klášterec 7 : 3 ( 1:0, 3:1, 3:2 )
Hokejisté Klášterce utrpěli v Benešově zatím nejtěžší porážku
sezóny a po prohře 3:7 jim patří v tabulce skupiny Západ 2.
hokejové ligy 9. místo. Na výhře domácích se dvěma brankami
podíleli exsparťan Radek Jágr a exkladeňák Michal Kaňka a Petr
Vacek, který si navíc připsal u dalších dvou branek přihrávky.
Klášterečtí skórovali dvakrát do šatny, poprvé za stavu 0:4 se po
závaru trefil Radek Krpenský a v poslední minutě snižoval na 3:7
Ladislav Řezníček. Zbývající trefu zaznamenal po nepřehledné
situaci před domácí brankou Libor Dudek.
-miny-

Klášterečtí zápasníci smetli
konkurenci v Březové

vé příčky. Ve druhém závodu světového poháru v Konigssee obsadili Jíra s Kvíčalou sice „jen“
5. místo, ale chuť si napravili hned v tom následujícím, v pořadí třetím závodě SP v Oberhofu,
kde v chalenge cupu obsadili 3. místo. Tato
dobře rozjetá sezóna bude pro naše reprezentanty po kratší pause pokračovat 29.12. na SP
dospělých v Königssee.
„Kluci mají natrénováno, ale k úspěchu jim
pomáhají také nové saně, které jsme našim
závodníkům nechali před sezónou sestavit na
míru v lotyšské Rize,“ říká trenér Luboš Jíra sen.

Florbalistky prvenství neobhájily
telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
PC sestava Internet
•
•
•
•
•
•
•
•
ilustrační foto

PC sestava Gamer

CPU: Intel Atom 1.6 GHz
GFX: Int. VGA
RAM: 2048 MB
HDD: Seagate 160GB SATA
DVD: Lite-on iHas120 + SW
OS: MS WINDOWS XP HOME
LCD: 19“ X193HQb
Klávesnice, Myš

Cena: 9.990,- Kč s DPH

Mult. zařízení Canon PIXMA MP190

•
•
•
•
•
•
•
•
ilustrační foto

Cena: 14.990,- Kč s DPH

FS Amilo Pi3525 C2D T5800
• 15,4“WXGA BrilliantView 1280x800
• Intel® Core 2 Duo T5800 (2,0
GHz, 800 MHz, 2 MB L2)
• 2048 MB DDR2 800 MHz
• HDD 250GB SATA, VGA
Intel®GMA4500MHD
• DVD DL,WLAN,LAN,ExpressCard,
čtečka karet 15v1
• 6 článková baterie,Windows
Vista Home Premium
• hmotnost 2,9 kg

• Tisk, kopírování a skenování
• ozlišení 4 800 x 1 200 dpi
• Bezokrajové fotografie 10 x 15
cm za 70 sekund
• Systém ChromaLife100
• Skener s rozlišením 600dpi
• Easy-PhotoPrint EX, Quick Start
ilustrační foto

Cena: 1.199,- Kč s DPH

ilustrační foto

Nokia N95 8GB

Cena: 12.990,- Kč s DPH
• GSM 850/900/1800/1900MHz +
WCDMA 2100
• displej 2.8“ QVGA 16mil. barev,
paměť 8GB
• 5 MPx (Carl Zeiss), OS Symbian
v9.2, Audio MP3
• GPS, WLAN, Radio, Bluetooth
2.0 A2DP, USB2.0, AV konektor
3.5mm

ilustrační foto

Cena: 9.490,- Kč s DPH
ilustrační foto

CPU: Athlon 64 X2 5050e 2.6 GHz
GFX: ATi 4670 512MB
RAM 2048 MB
HDD: Samsung F1 500GB SATA
DVD: Lite-on iHas120 + SW
OS: MS WINDOWS XP HOME
LCD: 19“ X193HQb
Klávesnice, Myš

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

Kontaktní údaje
tel: 474 721 311
fax: 474 721 310
email: obchod@kabel1.cz

Kontaktní údaje
tel: 474 721 312
gsm: 605 291 017
email: oudova@kabel1.cz

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
So
09:00 - 12:00

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
HOT-line internet
24 hod / den
gsm: 777 635 619

* nabídka je platná od 19.12. do 30.12. 2008 nebo do vyprodání zásob *

Ve středu 3.12. vyrazilo florbalové družstvo dívek Gymnázia
v Klášterci nad Ohří obhajovat prvenství v okresním kole. Turnaj se konal ve sportovní hale v Údlicích. Hráčky doufaly, že
se jim podaří obhájit vítězství z loňského roku a postoupí do
krajského finále. Klášterecký tým byl po odchodu čtyř hráček
značně obměněn. Družstva byla rozdělena do dvou skupin a
z každé postupovala první dvě družstva. Zápasy byly velmi
vyrovnané a často se rozhodovalo až v posledních vteřinách
utkání. Naše mužstvo mělo špatný vstup do turnaje a hned
v úvodním zápase podlehlo Gymnáziu Kadaň 0:3.
Naštěstí se z této porážky rychle oklepalo a v dalších utkáních
si už počínalo lépe. V druhém utkání byla soupeřem Střední
průmyslová škola Kadaň a naše hráčky musely vyhrát, aby
postoupily do finálových bojů. Zápas byl po celou dobu
velmi vyrovnaný a rozhodnutí padlo teprve 40 sekund před
koncem, kdy zásluhou Terezy Lelkové zvítězily 2:1. Tento
výsledek nakonec zaručil našim florbalistkám druhé místo
ve skupině a postup do semifinále. Tam už čekaly soupeřky
ze střední zdravotnické školy, které bez ztráty bodu vyhrály
suverénně druhou skupinu. Po dramatickém zápase nakonec naše dívky opět po roce oslavovaly postup do finále.
Ve finále se klášterecké florbalistky potkaly znovu se soupeřkami z Gymnázia Kadaň, které je na tomto turnaji již jednou
dokázaly porazit. Bohužel ani odveta se našim dívkám nepodařila podle jejich představ. Bojovaly do poslední vteřiny,
ale tentokrát se musely sklonit před lepším týmem. Loňské
vítězství se obhájit nepodařilo. Ale za předvedenou hru,
bojovnost a reprezentaci patří děvčatům našeho gymnázia
velké poděkování.
Sestava Gymnázia Klášterec nad Ohří:
Nguen Thi Thy Nga Nina – Tereza Lelková, Jana Králová, Zuzana Jarošová, Tereza Kalců, Barbora Kalců, Monika Görischová,
Ivana Antoňová, Kateřina Resová, Klára Prošková.

Pětičlenné družstvo kláštereckých zápasníků se
13. prosince zúčastnilo mezinárodního turnaje
v Březové u Sokolova. Jak bývá u našich zápasníků zvykem, nabírají ceny a dobrá umístění plnými
hrstmi a nejinak tomu bylo i o tomto víkendu.
Beno Spáčil si v kategorii žáků do 59 kilogramů
vybojoval stříbro, jeho týmoví kolegové na tom
byli ještě o něco lépe. Michal Bejr v kategorii
mladších žáků do 48 kilogramů zvítězil stejně jako
Jiří Mudroňka v kategorii starší přípravky do 39
kilogramů. Navíc si klášterečtí zápasníci odvezli
z turnaje u Sokolova bronzovou medaili v soutěži
družstev. Konkurence přitom nebyla malá, 182
zápasníků z devatenácti oddílů celé republiky.
„Jsem velmi spokojený s tím, jak dokázali kluci na
konci roku zabojovat,“ pochvaloval si trenér kláštereckých zápasníků Vasil Želev. „Předtím jsme
podávali trochu slabší výkony, ale kluci se dost
zlepšili, lépe se připravili, měli jsme tvrdší tréninky.
Do konce roku nás ještě čeká turnaj v Mariánských
Lázních,“ dodal trenér Želev. „Doufám, že nám forma vydrží až do jara, protože hned na začátku jara
nás čeká turnaj na Kladně.“
-miny-

Šarkézy se vrátil z Polska s bronzem

Nikolas Šarkézy

Ve dnech 12. až 14. prosince se Nikolas Šarkézy,
odchovanec kláštereckého zápasu, zúčastnil
mezinárodního turnaje v zápase řecko-římském
a volném stylu, který se konal v polských Katovicích. V kategorii kadetů do 50 kilogramů nakonec
vybojoval třetí místo a domů si kromě diplomu a
poháru přivezl bronzovou medaili.
„V mojí kategorii bylo osmnáct závodníků, po šesti
ve třech skupinách,“ vzpomínal na turnaj po návratu Nikolas Šarkézy. „Zápasil jsem pětkrát ve skupině a potom dvakrát o postup do finále. V jednom
zápase jsem bohužel prohrál, takže jsem zápasil jen
o třetí místo.“ Pro letošní rok Šarkézyho zápasnická
sezona skončila, další mezinárodní turnaj ho čeká
až 15. ledna v Dánsku.
-miny-
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