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„Nebylo to nijak extrémní“

Jaký byl rok 2010?

Vánoční svátky a Silvestr očima městské
policie.

Přehled zajímavých událostí roku 2010 najdete uvnitř tohoto čísla
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Prvním kláštereckým občánkem roku 2011 je Patrik

Slovo starosty

Zatímco před rokem jsme si museli na našeho
prvního občánka počkat do 2. ledna a v roce
2009 dokonce až do 3. ledna, první klášterecký občánek roku 2011 se v kadaňské porodnici
narodil hned první lednový den. Malý Patrik
přišel na svět s ukázkovými mírami 3650 gramů
a 52 cm a udělal tak určitě radost nejen kadaňským porodníkům, ale hlavně své mamince
Šárce Brandlové.
Prvnímu občánkovi a jeho mamince přijel do
kadaňské nemocnice osobně poblahopřát starosta města Jan Houška spolu s tajemnicí Mgr.
Antolovou a Janou Handlovou. S gratulací přišel také ředitel nemocnice MUDr. Josef Mašek.
Kromě kytičky dostala novopečená maminka
i věcné dary pro miminko. Malý Patrik, který
svým příchodem na svět celý tento rozruch
vyvolal, zatím spokojeně spinkal a mumraj
kolem své postýlky vůbec nevnímal.
I my se pochopitelně připojujeme s gratulací a
mamince přejeme, aby se svým prvorozeným
děťátkem prožila ty nejkrásnější chvíle. -lara-

Vážení spoluobčané,
jsme na začátku roku 2011 a já se
těším na naši vzájemnou spolupráci,
společná setkání a věřím, že se nám
společně dál bude dařit naplňovat představy o spokojeném životě
v našem městě. Děkuji všem, kteří se
aktivně podílí na veřejném životě a
doufám, že do budoucna se do těchto aktivit zapojí ještě více obyvatel.
Přeji Vám do nového roku mnoho
zdraví, štěstí, optimismu a také úspěchů v osobním i pracovním životě.
S úctou Jan Houška,
starosta města

Chcete mít hezké sídliště?
Zapojte se do ankety!
Také vy můžete pomoci afgánským dětem
Město Klášterec nad Ohří příležitostně spolupracuje s paní Bělou Gran
Jensen a Hnutím Na vlastních nohou Stonožka a připojuje se k výzvě
paní Jensen. Obrací se touto cestou na občany, firmy, školy a další
organizace, aby podpořili sbírku a pomohli tak afgánským dětem.

V roce 2006 odstartovala celková regenerace sídliště
Panorama. V pěti po sobě následujících etapách byly
postupně zrekonstruovány ulice Školní, Budovatelská, Na
Vyhlídce i náměstíčko před zdejším obchodním centrem.
Obyvatelé sídliště se dočkali opravených silnic a chodníků,
většího počtu parkovacích míst, dětského hřiště, nového
veřejného osvětlení, kontejnerových stání i upravené
zeleně. Regenerace sídliště vyšla na cca 40 milionů korun,
přičemž značná část pocházela z dotací ministerstva pro
místní rozvoj. Loňskou rekonstrukcí poslední části sídliště
Panorama byl pětiletý projekt dokončen.
S regenerací sídlišť jako takovou se ale město rozhodně
loučit nehodlá. Další na řadě je tzv. nové sídliště. Aby
plánovaný projekt co nejvíce vyhovoval právě obyvatelům tohoto sídliště, spustilo město krátce před koncem loňského roku na svých internetových stránkách
obsáhlou anketu.
„Komunikace s občany v přípravné fázi projektu je velmi
důležitá pro kvalitní zpracování projektové dokumentace.
Zároveň je i jedním ze sledovaných ukazatelů pro hodnocení projektu na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se budeme ucházet o dotaci v programu Regenerace panelových
sídlišť. V rámci tohoto programu bychom mohli po několik
následujících let čerpat dotaci na regeneraci sídliště. Ze
stejného programu byla dotována např. regenerace sídliště
Panorama. Uvítáme veškeré věcné podněty od občanů, ať
už se bude jednat bezbariérové přístupy, parkovací stání,
nebo dětská hřiště,“ vysvětluje smysl zveřejněné ankety
Ing. M. Růžička z odboru realizace investic. Do uzávěrky
tohoto čísla vyjádřilo ve zmíněné anketě svůj názor na
stávající stav sídliště již 115 hlasujících. Šestnáct z nich
přidalo i vlastní tipy na vylepšení. Pokud máte i vy zájem
„přispět svou troškou do mlýna“, můžete tak učinit na
webových stránkách města www.klasterec.cz
-lara-

Co je předmětem sbírky:
• lékárničky (kompletní i částečné vybavení)
• obvazový materiál (v neporušeném obalu)
• náplasti
• dezinfekce

PODĚKOVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, kteří mají zájem
pomoci s úklidem sněhu ve městě a
přivydělat si 70,- Kč za hodinu, aby
nahlásili své telefonní číslo na Městském úřadu v Klášterci nad Ohří,
odbor místního hospodářství, životního prostředí a dopravy (p. Šedivý
- tel.: 474 359 610, e-mail: sedivy@
muklasterec.cz, popř. Ing. Slunečková – tel.: 474 359 662, e-mail: sluneckova@muklasterec.cz). V případě
potřeby budou kontaktováni pracovníky městského úřadu. Ochranné
a pracovní pomůcky zapůjčíme.

PRO OBČANY

V ýstav y 2011
Celkem dvanáct výstav čeká v letošním
roce na návštěvníky galerie Kryt. Ve výstavní místnosti pod radnicí se představí místní umělci i známá jména. K vidění budou
nejrůznější žánry i výtvarné techniky a
chybět samozřejmě nebudou ani oblíbené výstavy fotografií.
více na straně 5.

Firma KOUTECKÝ s. r. o. děkuje touto cestou všem občanům města Klášterec nad
Ohří za kladný přístup k problematice
sběru tříděného odpadu – zejména TEXTILU, a to zapojením se do projektu Koutex.
Velmi příkladný je také ekologický přístup
obchodního řetězce PENNY Market, který
jako jediný obchodní řetězec umožňuje
umístění těchto sběrných nádob na textil u
svých prodejen.
Doposud se ve vašem městě sebralo 29
tun odpadového textilu, který by jinak
skončil na skládce nebo ve spalovně. Textil
je dopraven do skladu v Duchcově. Zde je
vytříděn pracovnicemi firmy na textil, který
je použitelný k výrobě čisticích hadrů (musí
být savý) a ostatní, který putuje k dalšímu
využití – tzn. pletenina k výrobě protihlukových desek, textil vhodný pro výrobu papírové lepenky do papíren apod. Naše společnost také spolupracuje s charitativními
spolky, kdy jim na základě jejich požadavků dodáváme ošacení, které ještě může
sloužit k upotřebení. Rádi bychom vás také
upozornili, že do stávajících kontejnerů na
textil je možné odevzdat i použitou a nepotřebnou obuv. Aktuální umístění sběrných
nádob ve vašem městě: ulice Osvobozená
(u PENNY Marketu), Školní a Petlerská.
Pavel Koutecký, koordinátor projektu

Plesová sezóna začíná
Místo sběru: Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor sociálních věcí a
školství, ul. Polní 683, (v neúřední hodiny zvoňte)
Kontaktní osoby: pí Oujeská – 474359652, pí Poláková – 474359629
Sbírka potrvá do: 31.1.2011, pondělí a středa 8.00 – 17.00, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 14.30
Další informace na www.stonozka.org
Město předem děkuje všem přispěvatelům

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

www.klnoviny.cz

15. 1. - Ples seniorů
22. 1. - Myslivecký ples
04. 2. - Maturitní ples GSOŠ 4.S
06. 2. - Dětský karneval
11. 2. - Maturitní ples GSOŠ 4.G
19. 2. - Reprezentační ples města
02. 4. - Ples abiturientů GSOŠ
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Policie informuje ...

Čas uhání nezadržitelně vpřed a z
nového roku již ukousl první dva týdny. My se ale ještě ohlédneme zpět na
závěr roku 2010. Jak proběhly vánoční svátky a jaký byl poslední den v
roce z pohledu městské policie? Na
to jsme se zeptali jejího velitele Petra
Hörbeho.

Jak hodnotíte z vašeho pohledu právě skončené vánoční svátky? Byly to
svátky klidu a míru, nebo jste se ve službě zapotili?
Celková situace před svátky byla poměrně napjatá. K předvánočnímu shonu a
stresu se přidalo ještě husté sněžení a komplikace v dopravě...
Nejčastěji jsme asi řešili krádeže v obchodech. Průměrně se jednalo zhruba o jednu krádež denně. Nejvíce jich bylo pochopitelně v supermarketech.
Těsně před Vánoci jsme zasahovali u dvou pokusů o sebevraždu a i v těchto případech myslím si hrál svoji roli určitý předvánoční splín. Nemám k dispozici žádnou studii, ale už jsme za ta léta vypozorovali, že předvánoční doba nebo naopak
velká vedra v létě mají na to určitý vliv.
Jinak ale byly svátky jako takové z našeho pohledu spíš klidné.
A jak na tom byl Silvestr?
Musím říct, že ani Silvestr nebyl tentokrát nijak extrémní. Nad ránem jsme sice
řešili několik strkanic a rvaček, ale nic velkého. Našlo se ovšem pár lidí, kteří volali
a stěžovali si na hluk nebo hlasitou hudbu u sousedů, vadily jim petardy... Pro nás
je to nelehká situace. Na jednu stranu zákon žádný Silvestr nezná a my musíme
proto podobné stížnosti od občanů prošetřit, na druhou stranu tu máme něco
jako zvykové právo, které se na prohřešky tohoto typu dívá poslední den v roce
poněkud shovívavěji.
Co vás kromě již zmíněných krádeží v obchodech a potyček o Silvestru na
konci roku nejvíc zaměstnávalo?
Museli jsme se věnovat dopravě, i když stále opakuji, že to není priorita městské
policie, ale bylo třeba zajistit dopravní obslužnost města, a to hlavně svoz odpadu. Lidé byli přes svátky doma, to znamená, že parkoviště byla přeplněná, situaci
navíc komplikoval všudypřítomný sníh. Většinou se nám podařilo majitele špatně parkujících aut sehnat, ale asi ve třech případech jsme museli nechat vozidla
odtáhnout.
Během svátků jsme se zaměřili také na kontrolu alkoholu u dětí a mladistvých.
Naštěstí jsme nezaznamenali případ opilých dětí na ulici, jako tomu bylo na Silvestra v některých jiných městech. Tím samozřejmě neříkám, že děti nepily třeba
někde po bytech.
Jaké jsou vaše plány pro letošní rok?
V letošním roce bychom se chtěli zaměřit opět především na veřejný pořádek
- psy, černé skládky velkoobjemového odpadu u kontejnerů, které nás hodně
trápí, a dále na takový ten víkendový vandalismus, kdy se nad ránem rozcházejí z barů a hospod různé skupinky a ničí odpadkové koše, lavičky, autobusové
zastávky... V těchto případech nám hodně pomáhají kamery, ale to neznamená,
že bychom polevili v pěších hlídkách. Ty budou i nadále důležitou součástí naší
práce. Vím, že si lidé občas stěžují, že jsou strážníci v ulicích málo vidět, ale pravda
je taková, že jsou skoro stále v terénu. A pokud se někde vyskytnou problémy,
stačí zavolat a my se na danou lokalitu víc zaměříme. I nadále se budeme samozřejmě věnovat prevenci, hlavně na školách, ale zaměřit bychom se chtěli i na
seniory, kteří bývají často obětí nejrůznějších podvodníků.

Policie pátrá po pachatelích
vloupání do prodejny Travel
Free ve Vejprtech. ..
V neděli 12. prosince 2010 kolem
21:00 hodin se vloupali dosud neznámí pachatelé ve Vejprtech na Chomutovsku do prodejny Travel Free, s.r.o. S
pomocí žebříku vnikli do administrativní části prodejny, odkud z trezoru
odcizili vyšší finanční hotovost v českých korunách a Eurech. Pachatelé
měli během vloupání na sobě zimní
oblečení s pokrývkou hlavy. Jeden
z pachatelů nesl přes rameno přehozenou sportovní tašku. Chomutovští
kriminalisté nyní žádají veřejnost o
spolupráci při pátrání po pachatelích
loupeže. Žádáme případné svědky,
kteří se v neděli 12. prosince 2010
kolem 21. hodiny pohybovali ve Vejprtech poblíž objektu společnosti Travel
Free s.r.o. a všimli si pohybu podezřelých osob nebo vozidel, aby kontaktovali Policii ČR. Mohou tak učinit na
bezplatné telefonní lince 158 nebo v
pracovních dnech na telefonním čísle
974 433 100. Za získání informace, která bezprostředně povede k odhalení
pachatele, slíbila společnost Travel
Free s.r.o. vyplatit finanční odměnu ve
výši 20.000,- Kč.

Jako na Divokém západě ...
Na čtveřici pachatelů z Klášterce
nad Ohří čeká obvinění z výtržnictví.
Muži ve věku 28, 24 a19 roků a s nimi
i 18letá žena napadli nejen další návštěvníky místního baru, ale i obsluhu.
Způsobená zranění si vyžádala ošetření u lékaře. Proč k incidentu došlo,
vyšetřuje nyní policie. Při incidentu
nebyl poškozen žádný majetek, škoda nevznikla.

Firma ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a
komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

Mechanik seřizovač

*** UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - PRODEJ BYTŮ *** UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - PRODEJ BYTŮ ***

Silvestrovská noc byla téměř bezproblémová

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Dle zákona č.128/2000 Sb., § 39 odst.1 zveřejňuje tímto záměr prodeje bytových jednotek s nájemcem, které jsou určeny k prodeji ve IV.etapě prodeje
bytového fondu Města Klášterce nad Ohří, a to dle Zásad prodeje bytového
fondu Města Klášterce nad Ohří:
bytová jednotka č. 377/3 /2+1/, 1p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 130.896,- Kč
bytová jednotka č. 383/5 /2+1/, 2.p v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 112.497,- Kč
bytová jednotka č. 384/23 /2+1/, 4.p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 114.346,- Kč
bytová jednotka č. 388/17 /2+1/, 2.p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 119.485,- Kč
bytová jednotka č. 388/20 /2+1/, 3.p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 112.093,- Kč
bytová jednotka č. 388/24 /2+1/, 4.p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 112.914,- Kč
*Pozn.: všechny byty jsou nabízené včetně nájemníka s NS na dobu neurčitou
----------------------------------------------------------------------------------------------------bytová jednotka č. 380/20 /2+1/, 3p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 110.587,- Kč
bytová jednotka č. 381/7 /2+1/, 3p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 129.592,- Kč
bytová jednotka č. 384/22 /3+1/, 4.p. v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 140.332,- Kč
bytová jednotka č. 389/3 /3+1/, 1.p v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 142.152,- Kč
bytová jednotka č. 389/11 /2+1/, 4.p v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 117.815,- Kč
bytová jednotka č. 390/21 /2+1/, 3.p v ulici Václava Řezáče,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 111.997,- Kč
*Pozn.: všechny byty jsou nabízené včetně nájemníka s NS na dobu určitou
----------------------------------------------------------------------------------------------------nebytová jednotka č. 461/101, 75,16 m2, přízemí v ulici Jana Ámose
Komenského,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
základní nabídková cena: 376.128,- Kč
Podmínky prodeje na www.muklasterec.cz

Odchyt holubů ve městě

Základní požadavky:
• SŠ vzdělání v oboru elektro
• znalost práce na PC
• částečnán znalost německého jazyka výhodou
• práce v třísměnném provozu
Nabízíme:
• výdělek odpovídající dosaženým výkonům
• finanční příspěvky vyplácené na dovolenou a na vánoce
• jeden týden dovolené navíc
• dotace stravy a další výhody

Bližší informace na personálním oddělení:
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 359 111
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz

V období od ledna 2011 do února 2011
bude ve městě probíhat odchyt holubů,
který by měl vést ke snížení počtu jejich
populace. Z tohoto důvodu žádá odbor
místního hospodářství, dopravy a životního prostředí všechny občany Klášterce nad
Ohří, aby holuby nekrmili!
Městské populace holubů jsou pro lidi
významným zdrojem různých alergenů a
mohou se též podílet na přenosu některých
onemocnění. Dalším z důvodů jsou značné
škody, které holubi způsobují na budovách
i historických památkách.
Na vytipovaných místech ve městě se na
střechy domů rozmístí klece, do kterých se
holubi chytají.
Libor Kocáb, OMH

Nezapomeňte na daň z nemovitosti
Vzhledem k tomu, že v Klášterci nad Ohří
došlo v uplynulém roce 2010 k značným
změnám ve vlastnictví bytů, dovoluje si
Finanční úřad v Kadani upozornit všechny
nové vlastníky bytů, nebytových prostor a
jiných nemovitostí, že podle zákona o dani
z nemovitostí je každý vlastník nemovitosti
povinen podat na příslušný finanční úřad
přiznání k dani z nemovitostí nejpozději do
31. ledna 2011.
Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí vzniká každému vlastníkovi nemovitosti a tato povinnost není a nemůže být
splněna jinou osobou, vyjma případů kdy
se jedná o zákonného, společného nebo
ustanoveného zástupce a nebo zmocněnce. Daňové přiznání se ale nepodává, pokud
jej poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období a ve srovnání
s tímto předchozím zdaňovacím obdobím
nedošlo ke změně okolností rozhodných
pro vyměření daně. Nepodá-li poplatník
daňové přiznání do 31. ledna, ačkoliv měl
tuto povinnost, nebo učiní-li tak až po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než
5 pracovních dnů, vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05
% stanovené daně za každý následující den
prodlení, nejméně však 500,- Kč.
Aktuální tiskopisy přiznání jsou k dispozici
na všech finančních úřadech, případně je
lze nalézt na stránkách Ministerstva financí
České republiky www.mfcr.cz Podrobnější
informace získáte na tel.: 474 319 326.
Ing. Jan Vonásek, ředitel FÚ Kadaň
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Takový byl uplynulý rok 2010
Nejdůležitější závod ve své dosavadní sportovní kariéře zajela sáňkařská
dvojice Luboš Jíra – Matěj Kvíčala. Do
ledového koryta sáňkařské dráhy v
olympijském Whistler Sliding Centre
se devatenáctiletý odchovanec klášterecké tělovýchovné jednoty Luboš Jíra
ml. s polu se svým sportovním kolegou
vrhl před zraky milionů diváků z celého
světa 18. února ve 2 hodiny ráno středoevropského času. Po první jízdě byli
čeští závodníci na šestnáctém místě,
druhou jízdu ale pokazili a obsadili 18.
místo, od vítěze je však dělilo pouhých
1,958 vteřiny.

Krátce před půl osmou večer druhého
ledna 2010 se v kadaňské nemocnici narodila mamince Naděždě Nýtkové dcera
Klárka. Stala se tak prvním kláštereckým
občánkem loňského roku. Tradičně přijel
do kadaňské nemocnice s osobní gratulací také starosta města Jan Houška, který šťastné mamince předal věcné dary.
Chybět samozřejmě nemohl ani menší
finanční dárek od města. Mezi gratulanty byli také ředitel kadaňské nemocnice
MUDr. Josef Mašek a přednosta gynekologicko-porodnického oddělení MUDr.
Aleš Padrta.
Na začátku loňského roku přistoupila k
nepopulárnímu kroku zdražení vstupného městská knihovna. Dosavadní stokorunový poplatek za roční využívání knihovny pro dospělé čtenáře byl od 1.1.2010
zvýšen na 150 korun, snížené roční zápisné pro důchodce a ZTP pak na 75 korun.
Ředitel knihovny Martin Biša toto opatření
vysvětlil neustálým zdražováním energií a
dalších nutných výdajů.
1. ledna 2010 spustilo občanské sdružení
Naděje v objektu bývalé ubytovny Korea
další sociální službu - noclehárnu. Celkem
deset lůžek je zájemcům - většinou z řad
lidí bez domova - k dispozici každý den od
17.30 do 8.00 hodin. Za malý poplatek tu
mohou nejen přespat, ale mohou si zde
také uvařit čaj nebo kávu, umýt se nebo
si po předchozí domluvě vyprat osobní
prádlo. Dostane se jim také sociálního
poradenství. Mrazivý začátek roku 2010
se postaral o to, že o noclehárnu byl velký
zájem už krátce po jejím spuštění.

ÚNOR 2010
Život v kláštereckém Domově pro seniory je pro jeho obyvatele zase o něco
příjemnější. V únoru zde byla uvedena
do provozu zbrusu nová ošetřovatelská
vana. Vanu, která poskytuje nejen perličkovou koupel, ale také podvodní a cílenou masáž, využívají zdejší senioři v rámci
pravidelné fyzioterapie. Aby čas strávený v

16. března zavítal do Klášterce mistr hudební scény Karel Gott. V beznadějně vyprodaném kulturním domě vystoupil společně s Karlem Štědrým a klavíristou Pavlem Větrovcem
v pořadu „Hvězdy, jak je neznáte“. Několikanásobný zlatý slavík si před svým vystoupením
dokázal najít čas nejen na krátkou prohlídku města, ale přišel se pozdravit i s návštěvníky
klášterecké Galerie Kryt, kde právě probíhala výstava reprodukce jeho obrazů.

DUBEN 2010

BŘEZEN 2010
Mimořádný zájem vzbudila mezi uměnímilovnými Klášterečáky výstava reprodukcí obrazů Karla Gotta, která v měsíci březnu
proběhla v galerii Kryt. Na vernisáž, která se
uskutečnila v pátek 5. března, se vypravily
zástupy lidí, mezi nimiž nechyběli ani tací,
kteří jinak podobné akce příliš nevyhledávají. Agentura BOHEMIA ADVERTISING
s.r.o., která výstavy Karla Gotta zajišťuje,
přivezla do Klášterce 25 reprodukcí obrazů
Karla Gotta, jež reprezentovaly jeho tvorbu
prakticky od začátků jeho plodného malířského období, tj. zhruba od 70. let, až do
roku 2007.
Vernéřov, Mikulovice, Pavlov, Potočná,
ale také Krbice, Kralupy u Chomutova
nebo Prunéřov. To je výčet jen několika
vesnic, které musely chtíc nechtíc ustoupit
těžbě hnědého uhlí. Rodiny žijící po celé
generace poklidně ve svých rodných vesničkách zasáhl osud, který je rozdělil do
mnoha anonymních koutů velkých měst.
Ale tito lidé na sebe nezapomínají. Poprvé
se sešli v roce 1997 a v roce 2010 to bylo již
potřetí, kdy dokázali zaplnit velký sál KD.
V pondělí 22. března musela být na
místním hřbitově pokácena vzrostlá

Speciálních kontejnerů na bioodpad se
v dubnu dočkali zahrádkáři. Sběrné nádoby hnědé barvy byly k 1. dubnu 2010 rozmístěny v šesti lokalitách, a to výhradně u
rodinných domů.
Ve čtvrtek 29. dubna se sešli klášterečtí
zastupitelé a nejvíce se diskutovalo o prodeji„věžáků“. Prvním zájemcem o koupi těchto
domů byla firma Kvintum, s.r.o. Stoprocentním vlastníkem této firmy je firma Murom,
a.s., která v roce 2009 odkoupila přes 2000
bytů společnosti ČEZ a nyní zajišťuje jejich
prodej nájemníkům. Druhým ze zájemců o
koupi kláštereckých věžáků byl Václav Kordulík, majitel stavební firmy a firmy na výrobu oken. V závěrečném hlasování zastupitelé nakonec schválili prodej dvou věžáků
v ulici Mírová uchazeči Václavu Kordulíkovi,
který za koupi obou nemovitostí nabídl vyšší částku, tj. 9 milionů korun.

Ve dnech 4. až 7. února 2010 se město Klášterec nad Ohří představilo na 19. ročníku prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2010. Na výstavišti
v pražských Holešovicích se prezentovalo spolu s dalšími 870 vystavovateli z bezmála 50
zemí celého světa. Pro návštěvníky veletrhu měl Klášterec ve svém výstavním stánku připraven aktuální katalog atrakcí a služeb 3K karty, informace o expozicích Zámku Klášterec nad Ohří, nabídku služeb Lázní Evženie, nabídku kláštereckého aquaparku a přehled
kulturních akcí na rok 2010. Nechyběla ani tradiční autogramiáda Jaroslava Svěceného
spojená s prezentací hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny.
nové vaně potěšil nejen tělo, ale také zrak,
byla celá místnost s ošetřovatelskou vanou
kompletně zrekonstruována. Příjemné
prostředí, které doslova vybízí k relaxaci,
dotváří uklidňující barevná výmalba.
Ve čtvrtek 11. února se na kláštereckém
zámku uskutečnil první klubový pořad
roku 2010. Leona Hrnková, známá především z módních přehlídek Faces 94, uvedla první Dámský klub, jehož tématem byla
tentokrát grafologie. Hostem večera, který
proběhl v příjemné atmosféře velkého
renesančního sálu, byla grafoložka Blanka
Pevná. Zajímavé povídání doplnily krásné
modelky, které předvedly několik neméně krásných kolekcí šatů z Boutique Lucie
Kadaň.

vrba. Kořenový systém stromu byl velmi
mohutný a zasahoval do značné vzdálenosti od kmene. Kořeny nadzvedávaly
terén a poškozovaly okolní náhrobky.
Od konce března 2010 vítá návštěvníky
kláštereckého zámku zbrusu nová pokladna. Nové není pouze vybavení pokladny,
ale samotné její umístění. Pokladna, která
je zároveň také recepcí, rozhodně neslouží
jen ke koupi vstupenky do zámku. Funguje zároveň jako výchozí bod všech čtyř
prohlídkových okruhů. Návštěvníci si zde
mohou také zakoupit různé upomínkové
předměty vztahující se k zámku.

ČERVEN 2010
Po téměř 150 letech se do Klášterce, na
místo svého zrodu, vrátil jeden z nejslavnějších výtvorů zdejší porcelánky, červený
porcelánový koflík s podšálkem nazývaný
podle nápisu na něm zobrazeném „Vivat
Böhmen“. Červený porcelánový koflík
spatřil světlo světa s největší pravděpodobností při prvním výpalu, který 15. září
1794 provedl ve zdejší muflové peci Mikuláš Weber. „Vivat Böhmen“ představuje
první, či jeden z prvních dochovaných
výrobků druhé nejstarší porcelánky v
Čechách. Než se malý porcelánový šálek v
dubnu letošního roku usídlil ve vitríně při
vstupu do expozice porcelánu na kláštereckém zámku, strávil řadu let v depozitáři
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

KVĚTEN 2010

Pálení čarodějnic nebo také filipojakubská noc se odehrává v noci z 30.
dubna na 1. května. Jedná se o velmi
starý a dodnes živý lidový zvyk. Už
několik let po sobě je oblíbeným místem zdejších čarodějnic areál restaurantu Peřeje, kde mají pro svůj rej ideální podmínky. Nechyběl samozřejmě
ani správný „táborák“ a vyhodnocení
soutěže o NEJ čarodějnici. Hudební
doprovod obstarala tentokrát klášterecká kapela Mr. Farao.
Do loňské turistické sezóny vstoupil klášterecký zámek se dvěma novými expozicemi. První novinkou je stálá
mineralogická expozice, kterou si mohli
zájemci poprvé prohlédnout 15. dubna v
souvislosti se zahájením tradiční výstavy
minerálů a hornické historie. V protilehlém křídle byla zároveň s touto výstavou
otevřena nová stálá expozice minerálů,
takže návštěvníci si mohli projít obě výstavy najednou. Stálá expozice je zaměřena
na minerály z místních nalezišť Ciboušov,
Horní Halže... Vystavené minerály doplnily
makrosnímky minerálů a exponáty zapůjčené z Národního technického muzea.

tila TOP 09 (13,72 %, 826 hlasů), čtvrtá
skončila KSČM (12,17 %, 733 hlasů) a pátá
příčka patřila Věcem veřejným (11,49 %,
692 hlasů). Přes 5 % nutných pro vstup do
sněmovny se v Klášterci dostala ještě Strana práv občanů ZEMANOVCI (5,84 %, 352
hlasů), těsně pod touto hranicí pak skončila Suverenita - blok J. Bobošíkové (4,06 %,
245 hlasů). Větší úspěch než na celostátní
úrovni zaznamenala v Klášterci Dělnická
strana sociální spravedlnosti (2,12 %, 128
hlasů) a také Volte Pravý Blok www.cibulka.net (1,49 %, 90 hlasů), naopak KDU-ČSL
postihl v našem městě mnohem větší propad voličské přízně (0,69 %, 42 hlasů).
Měsíc květen bývá už tradičně pro studenty 4. ročníků a jejich pedagogy dobou
jakéhosi bilancování. Studenti školy skládají svou „první zkoušku dospělosti“, zkoušku
maturitní, a zúročují tak výsledky svého
čtyřletého (případně osmiletého) vzdělávání. 69 studentů u maturitních zkoušek
prospělo, přičemž 14 studentů složilo
maturitní zkoušky s vyznamenáním.11
studentů bohužel u maturity neprospělo a
budou muset tuto zkoušku opakovat.
V pátek 28. května si klášterecká Základní umělecká škola připomenula 55. výročí
svého založení.
V sobotu 22. května se na kláštereckém
fotbalovém stadionu konal již 16. ročník
závodu hasičů v požárním útoku o Pohár
starosty města, jehož součástí byl 14. ročník Krušnohorské ligy. Závodu se zúčastnilo 18 družstev mužů a 9 družstev žen.
Závod vyhráli muži z Lhenic. Klášterečtí
hasiči skončili na šestém místě.
Klášterecká karatistka Bára Malčánková
se na konci května zúčastnila Mistrovství
Evropy JKA, které se konalo v Praze. V
obrovské konkurenci skončila v kategorii
děvčat 16-17 let na pátém místě v kata.

12. června vyhrál klášterecký Jan Říha
mistrovství světa ve sjezdu na divoké
vodě!. Mistrovství světa pořádalo španělské město Sort. Po evropském titulu
pro deblkanoisty z roku 2009 tedy přišlo
historické vítězství, o které se zasloužily
lodě Marek Šálek – Jan Říha, David Lisický
- Lukáš Uncajtik a Roman Mornštejn s Petrem Veselým.
V sobotu 19. června dorazilo na klášterecké náměstí 17 posádek historických
vozů v čele s Tatrou Dakar a Karlem Lopraisem. Kolona vozidel zde zakončila 2. etapu projektu Trofeo Niké Bohemia 2010,
která se tentokrát konala v Ústeckém kraji.
Cíl odmávl veteránům před radnicí starosta Jan Houška. Přijíždějící vozidla pozdravila i hejtmanka kraje Jana Vaňhová.
Ve středu 9. června se v ZŠ Krátká uskutečnilo slavnostní otevření nově vybudované třídy v přírodě.

U příležitosti slavnostního zahájení lázeňské sezóny zavítala do Klášterce také početná
skupina návštěvníků z partnerského města Baarn. Nizozemská delegace tvořená zástupci
výboru pro zahraniční spolupráci v čele se Saschou Jansen, představiteli baarnské radnice
a členy baarnského orchestru Crescendo přijela do našeho města na pozvání kláštereckého „Klubu pro spolupráci se zahraničím“ a základní umělecké školy.
V neděli 30. května navštívil Klášterec
nad Ohří biskup litoměřické diecéze. Mons.
Jan Baxant se zde zúčastnil poutní slavnosti
Nejsvětější Trojice v kostele Nejsvětější Trojice. Po církevním obřadu přijal vzácnou
návštěvu starosta Houška spolu s dalšími
představiteli města.
Dívka, která spí jen tak, Lásko, voníš
deštěm, Markétka, Řeka lásky, Skořápky
ořechů, Večerem zhýčkaná nebo Střapatá,
nohatá ... to je jen krátký výčet těch největších hitů zpěvačky Marie Rottrové, která
18. května spolu s doprovodnou kapelou
Neřež zcela vyprodala sál kláštereckého
Kulturního domu.
Romský festival s pořadovým číslem 4
opět otevřel s předstihem bránu letního
kina. Rytmus, originální muzika, bohaté porce jídla a pití, to byly hlavní devizy
Romfestu, které i přes nepřízeň počasí přilákaly do dějiště festivalu stovky lidí.
Ve dnech 28. a 29. května proběhly
dlouho očekávané volby do dolní komory Parlamentu České republiky. Se ziskem
27,30 % (1 644 hlasů) zvítězila v Klášterci
nad Ohří ČSSD před druhou ODS se 17,22
% (1 037 hlasů), na třetím místě se umís-

Předposlední červnový víkend se
otevřely brány letního kina všem milovníkům české i americké country music,
kteří se přišli podívat už na 5. ročník festivalu Klášterecká country koza. Program
byl sestaven s velkou péči a na jevišti se
střídala kapela za kapelou. Diváci ocenili potleskem každou z nich, ale největší
aplaus pochopitelně sklidili Fešáci s hosty
Michaelou Tučnou a Pavlem Bobkem.
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ČERVENEC 2010
Začátek července patřil v kláštereckém
Kulturním domě jako už tradičně příznivcům
stepu, kteří se zde po celý první prázdninový
týden věnovali výuce stepového tance. Kurz
již tradičně vedl mistr světa ve stepu Pavel
Hrubec se svým neméně úspěšným bratrem Petrem Hrubcem. Do kulturního domu
přijeli opět stepaři z celé ČR a také z Polska.
V loňském roce byl kurz na přání účastníků
rozdělen do několika variant. V první polovině týdne se vyučovaly stepařské variace
pro středně pokročilé a ve druhé polovině
přecházela výuka v lekce pro pokročilé.

Takový byl uplynulý rok 2010
dvakrát odehrálo představení „Příliš hlučná samota“, které režíroval Václav Polda a
v hlavní a zároveň jediné roli se představil
Jan Milota. Představení zhlédlo v Jiráskově
divadle přes osm set diváků.
Po téměř ročním vyjednávání se podařilo uzavřít nájemní smlouvu na výstavbu
fotovoltaické elektrárny na ploše A 7 v IP
Verne. Nájemní smlouva byla uzavřena na
dobu životnosti fotovoltaické elektrárny, tj.
dvacet let.

2. července se již pošesté otevřely brány letního hudebního festivalu Klášterecké hudební
prameny. Na celkem devíti koncertech se představila celá plejáda vynikajících interpretů,
současně s festivalem probíhala výstava fotografických obrazů známého fotografa Jadrana Šetlíka, uskutečnilo se setkání s jedním z nejlepších současných houslařů mladé generace Františkem Kůsem a po celou dobu trvání festivalu probíhaly v prostorách zámku mezinárodní houslové kurzy, které navštívil rekordní počet mladých interpretů z České republiky
a Německa. Dramaturgie 6. ročníků festivalu nabídla divákům například sólotrumpetistu
Vladimíra Rejlka, japonskou klavíristku Eri Goto, vítězku mezinárodní soutěže Concertino
Praga Julii Svěcenou, stálici české popové scény Jitku Zelenkovou, multižánrového cimbálistu Dalibora Štrunce či Michala Dvořáka a Radima Hladíka ve společném galakoncertě
projektu Vivaldianno, na kterém zazněl i australský hudební nástroj didgeridoo.
V sobotu 11. září se v areálu Lázní Evženie uskutečnil již 5. ročník Kláštereckých promenád.
Program zahájila dámská kapela Viktorky, kterou vystřídal klášterecký smyčcový soubor Cantabile Strings ze základní umělecké školy. Po klasické hudbě se lázněmi rozezněla nefalšovaná
country v podání chomutovské kapely Woody. Po šesté hodině večerní se hudebních nástrojů
chopili drsní hoši z rockové kapely Kečup a v půl osmé se na pódiu hlavní scény objevil držitel
ceny Anděl 2009 v kategorii Zpěvák roku Tomáš Klus. Pomyslným zlatým hřebem letošních
Promenád pak bylo vystoupení populárního slovenského zpěváka Mira Žbirky s finalistkou
soutěže Česko hledá SuperStar M. Šalamounovou. Počasí tentokrát vyšlo organizátorům
vstříc a slunečný den přilákal do areálu lázní stovky místních i přespolních návštěvníků.

Druhý roční baletní a hudební přehlídky Klosterlin, který se odehrál na přelomu
května a června na nádvoří zámku v
Klášterci nad Ohří, musel být kvůli nepřízni
počasí předčasně ukončen.
O neodehrané představení ale diváci
nakonec nepřišli. Odpoledne 1. července
se uskutečnilo slibované tanečně-činoherní představení pro děti Staré pověsti
české. Večerní očekávané představení
Divocí koně podle názvu stejnojmenné
choreografie na hudbu J. Nohavici pak
zanechalo v divácích nezapomenutelný
zážitek. Další dvě představení – taneční
provedení Janáčkova díla Po zarostlém
chodníčku a premiéra Mátového čaje pak podtrhla atmosféru krásného letního
večera na zámku.

Ve dnech 20. až 23. srpna se klášterecký
zápasník a trenér zápasnické mládeže Vasil
Želev zúčastnil světových her veteránů v
zápase řecko-římském. Turnaj hostila Jižní
Korea, konkrétně město Daegu. Sportovní
akce se zúčastnili závodníci z celkem osmadvaceti zemí a náš zápasník si z korejských
her do Klášterce přivezl bronzovou medaili.

Historicky první Švejkobraní zahájil
hodinu po poledni v sobotu 18. září průvod
směřující od hotelu Bohemia Excellent přes
náměstí k zámku. V čele průvodu nebyl
nikdo jiný než Švejk s paní Millerovou. K
zámku, kde oslava dobrého jídla, pití a
zábavy proběhla, dorazil celý průvod za
zvuků Radeckého pochodu krátce před 14.
hodinou. Následovalo slavnostní zahájení,
po kterém na diváky čekalo vystoupení
Josefa Švejka a jeho c. k. Šramlu. Zámeckým nádvořím zněly staropražské šlágry
z c. k. Rakouska-Uherska, představily se
krásné tanečnice a k vidění byl také výcvik
vojáků Pětatřicátého pluku.
Ve čtvrtek 30. září přijal starostu Houšku
spolu s Romanou Parmovou ve své kanceláři na Pražském hradě prezident republiky
Václav Klaus. Návštěva se uskutečnila na

LISTOPAD 2010
Na podzim 2010 tomu bylo právě deset
let, kdy do školních lavic usedli první studenti a studentky klášterecké střední odborné školy. Takové významné výročí nemohlo
samozřejmě zůstat bez povšimnutí, a tak se
v sobotu 13. listopadu sešli v budově školy
učitelé a jejich bývalí studenti, aby společně
zavzpomínali na uplynulá léta.
Ve středu 10. listopadu se v sále kulturního domu sešli nově zvolení zastupitelé, aby
na ustavujícím zasedání zvolili vedení města. Hlasy třinácti zastupitelů byli do svých
funkcí opět zvoleni dosavadní starosta Jan
Houška (ODS) a místostarostové Ing. Stehlík (TOP 09) a Miroslav Bilík (ČSSD). Sedmičlennou radu doplnili na základě dalšího
hlasování nově zvolených zastupitelů St.
Pechouš (ČSSD), PaedDr. Homolka (KSČM),
Mgr. Andrle (ODS) a Josef Herout (ND).
Klášterečtí a kadaňští karatisté se na
začátku listopadu zúčastnili Mistrovství České republiky v karate JKA, které se konalo
v Praze. Nejlépe si v závodech vedl Ondřej
Novotný, který zvítězil v kumite seniorů.
První adventní neděli - 28. listopadu
– se na kláštereckém náměstí uskutečnilo
tradiční rozsvícení vánočního stromu a
vánoční výzdoby. První skupinky návštěvníků přivítalo svátečně nazdobené náměstí už krátce po poledni, kdy se otevřely
vánoční trhy. O několik desítek minut později odstartoval na hlavním jevišti kulturní
program. Před zraky diváků se postupně
vystřídali malí i větší hudebníci a zpěváci
ze ZUŠ. Krátce před šestou hodinou utichly
koledy a vánoční písně a zpěváky vystřídal
na pódiu farář Artur Ściana, který k zcela
zaplněnému náměstí pronesl několik slov
o významu adventu a Vánoc. Po něm
popřál všem přítomným krásné a pokojné
svátky také starosta města Jan Houška,
který rozžal první svíci na adventním věnci.
Celou slavnost zakončil ohňostroj.

ŘÍJEN 2010
Po dvaceti letech se ocitla opět pod lešením dominanta náměstí – pseudorenesanční budova radnice. Rozsáhlou rekonstrukci
si vyžádala drolící se fasáda a oprýskaná věž
radnice, důsledek nepříznivých povětrnostních vlivů a intenzivní stavební činnosti odehrávající se v těsné blízkosti budovy. V roce
2010 bylo z rozpočtu města vyčleněno 1,9
milionu korun na opravu fasády na straně
směřující do ulice Chomutovská. Stavební
práce prováděla firma Jaroslav Faktor.
Ve dnech 15. a 16. října rozhodovali
občané Klášterce v komunálních volbách o
novém složení 21členného zastupitelstva.
Vítězem komunálních voleb se v Klášterci
nad Ohří stalo volební uskupení „Za Klášterec lepší“ (14,55 %), následované ČSSD
(13,25 %) a KSČM (12,65 %). V nově zvoleném jedenadvacetičlenném zastupitelstvu
usednou zástupci deseti volebních stran.
Jedny z nejtěsnějších volebních výsledků v
regionu ale zapříčinily, že po přepočtu získaných hlasů na mandáty neměly komunální
volby v Klášterci jednoznačného vítěze.

PROSINEC 2010
8. prosince se v našem městě konalo 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 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 alespoň symbolicky. V Kláš-

Sluncem zalitý zámecký park a lázeňský areál zaplnily předposlední srpnový víkend stovky lidí, kteří sem přišli obdivovat silné a zručné kováře, talentované a půvabné tanečníky a
tanečnice nebo nablýskané veterány na dvou i čtyřech kolech. Propojení mezinárodního
sympozia kovářů a sochařů v kovu Eurokov s festivalem současného tance Siraex, které v
loňském roce provázela také zámecká jízda veteránů, nabídlo všem přítomným jedinečnou
podívanou. Rozpálené výhně kovářů, žhavé španělské flamenko v podání vynikající české
flamenkové tanečnice Jany Drdácké a teplem sálající motory desítek nablýskaných motocyklů, které na klášterecký zámek a do areálu Lázní Evženie zavítaly až z dalekého Augustusburgu, přivedly do varu nejednoho návštěvníka. Mezinárodní kovářské sympózium Eurokov
2010 navštívili také manželka zesnulého Alfréda Habermana, kterému kováři letošním ročníkem vzdávali poctu, a starosta dolnorakouského města Ybbsitz, kde tento kosmopolitní
umělec přezdívaný „papež kovářů“ působil řadu let až do své smrti.

SRPEN 2010
Ničivé povodně, které začátkem srpna
2010 postihly Liberecký a Ústecký kraj,
zasáhly tvrdě do života desítek obcí a tisíců lidí. Jako už tolikrát v minulosti i nyní
se téměř okamžitě zvedla vlna solidarity,
a to napříč celou republikou. Stranou
nezůstalo ani město Klášterec. Z rozpočtu města bylo bezodkladně uvolněno 30
tisíc korun na nákup čistících a dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek,
nářadí a balené vody. K lidem postiženým
záplavami se vydal také kamion zaplněný
materiální pomocí, kterou nashromáždili
klášterečtí občané na výzvu odboru sociálních věcí.
Poprvé v čtyřicetileté historii amatérského divadelního souboru v našem městě
se klášterečtí divadelníci probojovali do
hlavního programu nejznámější celorepublikové přehlídky amatérského divadla
Jiráskův Hronov. Na jubilejním 80. ročníku se klášterečtí divadelníci představili v
sobotu 7. srpna. Klášterecké Zdrhovadlo

ZÁŘÍ 2010
Občanské sdružení Naděje nabídlo
vedle noclehárny a azylového domu
novou službu. Od 1. září zahájilo poskytování terénního programu v rodinách
a tzv. sociálně vyloučených lokalitách na
území města. Terénní pracovník je nápomocen například při sepisování splátkových kalendářů a řešení dluhů, při řešení
školní docházky dětí, při zprostředkování
dalších sociálních služeb a pomáhá lidem
také při kontaktu s úřady.
V sobotu 11. září se v rašovické hospůdce
Na Vyhlídce sešly desítky fanoušků amatérské country kapely Crazyband, aby tu společně s jejími členy oslavili vydání nového CD.
V Okounově se sešli milovníci bezmotorových miniaut. Konalo se zde jednak 4.
kolo „Mistrovství ČR“ a zároveň závody „O
putovní pohár starosty města Klášterce nad
Ohří“. Mezi závodníky se objevil také klášterecký Michal Biša, který však už v té chvíli
měl titul mistra republiky v kapse.

oficiální pozvání prezidentské kanceláře a
prezidenta samotného.
V pátek 24. září proběhlo slavnostní
otevření nově zrekonstruovaného kláštereckého nádraží. Slavnostní události se
zúčastnilo vedení města Klášterce nad Ohří
a Ústeckého kraje v čele se starostou Janem
Houškou a hejtmankou Janou Vaňhovou,
zástupci Českých drah coby investora, zhotovitele, firmy BERGER, a řada dalších hostů. Komplexní rekonstrukce za téměř 14
milionů korun zahrnovala úpravy budovy
i jejího bezprostředního okolí.

K nově vybudovanému sportovnímu areálu v prostoru Základní školy Petlerská byla 19.
října otevřena jeho druhá část nazvaná SRDCE. Jedná se o sestavu prolézaček navzájem propojených tunely, lany a žebříky. Sestava je doplněna pískovištěm a houpačkami, které mohou
sloužit i postiženým dětem. Výstavba hřiště byla umožněna díky dotacím firmy ČEZ a.s. a Fondu prevence kriminality Ministerstva vnitra.
V sobotu 30. října se ve velkém sále kulturního domu uskutečnil zahajovací večer
8. ročníku nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Klášterecké
divadelní žně. Úvodní večer byl věnován
oslavám 40 let od znovuobnovení divadla
v našem městě. Členové Sdružení KLAS
provedli návštěvníky důležitými chvílemi a
zajímavými okamžiky z historie ochotnického divadla v Klášterci nad Ohří.
V sobotu 30. října se na kláštereckém zimním stadionu odehrála mimořádná událost.
Každý, kdo přišel na utkání kláštereckých
hokejistů s celkem Řisut, si mohl osahat
pohár, který získali naši hokejisté na letošním Mistrovství světa. Prvních sto návštěvníků dostalo navíc plakát s fotografií celého
národního mužstva pořízené krátce poté, co
Česká republika vyhrála hokejové MS.

terci se do stávky aktivně zapojily Základní
škola Krátká, Mateřská škola Lesní a Dům
dětí a mládeže.
Předvánoční atmosféru, pohodu, silný
kulturní zážitek a hodinu a půl oázy klidu
a zapomnění na uspěchaný svět za okny
kláštereckého kulturního domu nabídl
návštěvníkům a fanouškům prosincový
koncert Petry Janů a skupiny Golem. Nezapomenutelný hlas této hudební star přilákal
do sálu posluchače několika generací. Trojnásobná zlatá slavice zařadila do programu
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.
Autor: lara, rony
Foto: R. Novotný, V. Růta
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Galerie Kryt nabídne v roce 2011 dvanáct zajímavých výstav
První letošní vernisáž přilákala
do galerie Kryt především ženy. Už
název výstavy - Jémine féminae! dával totiž tušit, že lednová výstava
je určená právě jim. Ústecká výtvarnice Eva Vágnerová zavítala do Klášterci už podruhé krátce za sebou a
opět měla co nabídnout. Návštěvníci vernisáže si s velkým zájmem
prohlíželi pastely krajin, pestrobarevné hadrové panenky, originální
šperky i nápadité oděvy. Pokud jste
z jakéhokoli důvodu zmeškali vernisáž, nevadí. Zajímavou výstavu
Evy Vágnerové si můžete v galerii
Kryt prohlédnout až do 3. února.

Druhá letošní výstava nabídne návštěvníkům galerie Kryt soubor fotografií Jiřího Kopeckého. Působivé snímky z Nepálu
vystavuje autor pod názvem Lidé z hor.
• Po skončení výstavy Jiřího Kopeckého se v galerii Kryt představí první ze tří nositelů slavného jména Saudek. Protože
jablko nepadlo v tomto případě daleko od stromu, vzdala dcera slavného komiksového kreslíře Káji Saudka Berenika
studia na České zemědělské univerzitě v Praze a namísto biotechnologie se začala naplno věnovat malování obrazů. Z
technik preferuje klasické styly olejomalbu a grafiku a svá díla vystavuje nejen doma, ale i zahraničí. Vy si je budete moci
prohlédnout v galerii Kryt už v březnu.
• Své dojmy z výstavy Bereniky Saudkové budete moci vzápětí obohatit o další umělecký zážitek značky Saudek. Dílo Káji
Saudka je veřejnosti známé hlavně díky filmu Kdo chce zabít Jessii, ve kterém Miloš Macourek použil jeho nezaměnitelné
kresby. Slavný český komiksový kreslíř má za sebou ale mnohem bohatší uměleckou kariéru. Jeho specifické výtvarné
dílo doplnilo kromě dalších několika filmů i populárně naučný televizní seriál Okna vesmíru dokořán, ilustroval též řadu
knih a časopisů.
• V květnu zaplní výstavní místnost pod radnicí oleje a akvarely akademické Malířky Jindry Husárikové. Absolventka Vysoké školy uměleckou–průmyslové v Praze a držitelka zlaté medaile z mezinárodní výstavy obrazů v Neapoli měla svoji první samostatnou výstavu v roce 1966. Od té doby mohli její obrazy, jenž vznikají„v prostředí stálého okouzlení“, obdivovat
návštěvníci výstavních místností ve Francii, Švédsku, Itálii, Japonsku či Norsku.
• Slavné a zasloužilé umělce vystřídají v červnu v galerii Kryt mladí výtvarníci ze základní umělecké školy. Výstavu absolventských prací doplní svými abstrakcemi klášterecký Ota Schnepp. (Pokračování příště)
-lara-

Městská knihovna vás zve na posezení s...
Městská knihovna by ráda nabídla svým čtenářům
opět něco nového. V tomto roce tedy proběhne v
knihovně „ověřovací ročník“ akcí s názvem „Posezení s…“

kláštereckého veterinárního lékaře Jiřího Kučery.
Na setkání s ní Vás zveme od 16 do 17 hodin do
oddělení pro dospělé. Neostýchejte se přijít zeptat
na cokoliv, co se týká vašich domácích miláčků.
Martin Biša, ředitel MK

- napoprvé s VETERINÁŘEM
Každou poslední středu v měsíci budeme do
knihovny na kávu zvát zajímavou osobnost a
budeme se snažit, aby byla pro vás nejen zajímavá, ale také užitečná. V době od 16 do 18 hodin
se tohoto našeho hosta budete moci zeptat na
věci z jeho oboru a on vám na ně ochotně odpoví. Dotazy můžete klást individuálně, nejedná se
tedy o nějakou přednášku, náš host zde bude dvě
hodiny pro každého, kdo bude chtít přijít.
A začínáme výjimečně v pondělí 24. ledna posezením s paní Evou Kučerovou, sestrou z ordinace

Každé pondělí a středu
v době od 9.00 do 11.00 hodin.
Věk dítěte není omezen.
Přijďte si pohrát s ostatními dětmi
a popovídat si u kávy s ostatními rodiči.

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

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

Zveme rodiče na mateřské dovolené
do klubu RARÁŠEK v DDM Klubíčko

Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270, 432 01 Kadaň
Příjem objednávek na provádění
revizí a kontrol plyn.
Zařízení pro SVJ na rok 2011

Revize, kontroly plynových zařízení
Prodej (montáž) plynových spotřebičů
Rozvody plynu lisováním (materiál měď)

VOLEJTE - Tel.: +420 731 101 438

E-mail: figas@seznam.cz

Srdečně vás zveme na

ŘÁDKOVÁ
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
Naučím anglický jazyk od úplných
začátečníků po pokročilé, kvalitně,
bez stresu.
Tel. : +420 725 180 146
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
Věnuji tři osmitýdenní štěňata křížence
německého ovčáka i jednotlivě. Odběr
po domluvě.
Tel.: 736 601 843, 731 460 454

který se bude konat 22.1. 2011
v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří.

Hledám paní, seniorku, na občasnou
výpomoc a přátelské posezení při
víně.
Tel. večer: 728 822 702

Přijďte se pobavit na tradiční myslivecký ples, který se vyznačuje příjemnou atmosférou, dobrou muzikou a bohatou
- nejen- zvěřinovou tombolou.
Vstupenky si zajistěte v předprodeji u pana Přemysla Maška

Pronajmu nebytové prostory v
Nádražní ulici.
Tel.: 603 201 052

Telefon 731 137 644 nebo 474 394 289

INZERCE

VII. Ples Klubu slovenského kopova

KAM ZA KULTUROU ...
do 3. února
Galerie Kryt
JÉMINE FÉMINAE (II. část)
Eva Vágnerová - zimní móda, pastely krajiny, hadrové panny
do 28. února 2011
Městská knihovna - minigalerie
HRA BAREV
Prodejní výstava olejů a akrylů kláštereckého malíře Milana Kocourka
do 30. dubna
Zámek - Galerie Thun
ANGLIČÁKY NA ZÁMKU
13. ledna od 18 hodin
Kulturní dům
FILMOVÝ FESTIVAL
Repríza vánoční akademie GSOŠ Klášterec nad Ohří
13. a 14. ledna v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
OBČANSKÝ PRŮKAZ
ČR 2010, 137 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
15. ledna v 19.00 hodin
Kino Svět
PARANORMAL ACTIVITY 2
USA 2010, 91 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
20. čtvrtek a 21. pátek v 19.00 hodin

SOCIAL NETWORK*

deži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
19. ledna od 9 a 11 hodin
Kulturní dům
JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK
Pořad pro školy Mezinárodního centra
tance Praha.
Představení je rozděleno do bloků – klasický tanec, moderní tanec, jazzový tanec,
taneční sporty, pantomima, akrobacie.
22. ledna v 19 hodin
Kino Svět
HABERMANNŮV MLÝN
ČR / Německo / Rakousko 2010, 104
minut. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
22. ledna od 20 hodin
Kulturní dům
MYSLIVECKÝ PLES KLUBU
CHOVATELŮ SLOVENSKÉHO KOPOVA
23. ledna od 15 hodin
Kulturní dům
ČERTOVY ZLAŤÁKY
Veselá pohádka plná strašidel, čertů i písniček. Hraje Divadelní soubor Děčín.
Vstupné: 50,- Kč
26. ledna v 19 hodin
Kino Svět
NESVATBOV

náš
tip

USA 2010, 120 minut, české titulky.
Na podzim roku 2003 si Mark
Zuckerberg, který má za
sebou Harvard a je géniem
v oblasti počítačového programování, sedá k počítači a
horečně začíná pracovat na
nové myšlence. To, co v návalu blogování a programování začíná v jeho pracovně, se
brzy stane globální sociální
sítí a revolucí v komunikaci.
Za pouhých šest let a s 500
milióny přátel se Mark Zuckerberg stává nejmladším
miliardářem v historii… ale
tomuto podnikateli způsobuje úspěch jak osobní, tak právní komplikace. Film režiséra
Davida Finchera, který dokazuje, že k 500 miliónům přátel se nedostanete, aniž byste si
neudělali pár nepřátel.
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč
15. ledna od 20 hodin
Kulturní dům
PLES SENIORŮ
K tanci hrají Staropražští heligonkáři Štěpána Kozáka.
Vstupné: 130,- Kč
18. a 19. ledna v 17 hodin
Kino Svět
MEGAMYSL
USA 2010, 96 minut, český dabing. Mlá-

Česká republika / Slovensko 2010, 72
minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
27. a 28. ledna v 19 hodin
Kino Svět
BENGA V ZÁLOZE
USA 2010, 107 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

strana 6

Klášterecké noviny č. 01/2011

K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Vaňková je mistryní ČR 2010
Na konci listopadu minulého roku se
tři klášterečtí zápasníci zúčastnili mistrovství republiky mladších žáků a
žákyň v zápase řecko-římském. Mezi
stošedesáti mladými zápasníky se ti
klášterečtí neztratili a Dagmar Vaňková se stala mistryní republiky.

Městský ústav sociálních služeb
v Klášterci nad Ohří

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní 519, 431 51 Klášterec nad Ohří
okres Chomutov

z důvodu rekonstrukce jídelny
nabízí k prodeji FRITÉZU Elektrolux.
* rok pořízení 2005
* obsah fritézy 2 x 32 l
* Cena dohodou!

Zve budoucí prvňáčky na

zápis do 1. tříd
TAJEMNÝ
LENTILKOVÝ ZÁPIS

Bližší informace:
Alena Denková,
provozář stravovacího úseku MÚSS
tel.: 474 375 360 nebo 721 070 867

17.1. a 18.1. od 13.00 do 17.00 hod.

Grussová čtvrtá v republice

V polovině prosince se pak klášterečtí zápasníci zúčastnili vánočního
turnaje v Sokolově. Zápasník Zdeněk
Mára získal pro Klášterec jeden cenný
kov. Mezi necelými dvěma stovkami
zápasníků skončil v kategorii do 46
kilogramů na druhém místě.

V sobotu 18. prosince se klášterecká šachistka Helena Grussová zúčastnila pražského
mistrovství republiky v bleskovém šachu
mužů, žen a mládeže ročníků 1992 a mladší. V konkurenci šestadvaceti žen a dívek
z celé republiky skončila klášterecká hráčka
na krásném čtvrtém místě.

Těšíme se na Vás

Vánoční turnaj ovládly ženy

Lucie Drobná
V pondělí 27. prosince se uskutečnil na klášterecké Základní škole ve Školní ulici tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaj
uspořádala klášterecká tělovýchovná jednota a letos to byl již dvanáctý ročník.

„Sešlo se nám tady přes třicet hráčů,“ řekl
nám organizátor turnaje Jindřich Ciniburk.
„Je to slabší účast, protože jsme zvolili netradiční termín o prázdninách a ne o vánočních
svátcích.“
Turnaje se mohou každý rok zúčastnit jak
registrovaní, tak neregistrovaní milovníci
tohoto sportu. Tentokrát byl turnaj rozlosován tak, aby si každý zahrál minimálně osm
utkání. Odměny ve formě diplomů, medailí
a pohárů se rozdělovaly v kategoriích registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, hráči do
patnácti let a ženy.
„S průběhem jsme spokojení,“ dodal na závěr
Jindřich Ciniburk. „Především mě potěšilo,
že přišli úplní začátečníci, protože to bude
výborná příprava do budoucna.“
V kategorii registrovaných hráčů vyhrála
letošní vánoční turnaj Lucie Drobná, mezi
neregistrovanými si nejlépe vedl Václav
Tintěra. Mládeži do patnácti let kralovala
Eliška Demjanová a mezi ženami si vavříny
vítězství vydobyla Blanka Fohová.

Přijďte si najít mezi lentilkami
starší kamarády ze školy

Úspěchy z loňska je budou motivovat i letos

Helena Grussová

Tenisová škola Pavla Špeldy se může chlubit skvělými výsledky. A protože přišel konec
roku, mohlo se bilancovat. Přinášíme vám tedy nejlepší výsledky kláštereckých dětí ke konci roku 2010.
• Do soutěže Davis Cup junior 2010 byl nominován Pavel Bulín jako třetí hráč v kraji a 41.
v ČR pro rok 2011, severní Čechy se staly mistry republiky.
• Tenisová škola měla i zastoupení ve FedCupu junior 2010, kde byla nominována jako 1.
hráčka kraje a 12. v ČR Hanka Malická, severní Čechy se umístily na 6. místě.
• Další krásné umístění ve starších žácích má Filip Šimek, který je 41. v ČR pro rok 2011 a 2.
v kraji. Petra Novotná skončila v mladších žákyních pátá v kraji a 64. v ČR.
Všechny další výsledky platné ke konci roku 2010, vyhrané turnaje atd. můžete zhlédnout
na www.speldatenis.cz

Hokejisté jdou i do nového roku z 1. místa
HC Klášterec – HC Baník Sokolov
10 : 2 (5:0, 4:1, 1:1)
Po dvou zápasech venku se klášterečtí
hokejisté vrátili na domácí led. V utkání se
Sokolovem chtěli ukázat fanouškům, že
prohry v Řisutech (6:2) a Mostě (4:1) byly
jen nešťastnými náhodami. A také to předvedli. Sokolov už tak nadšený z předčasné
vánoční nadílky nebyl. Po prvních dvaceti
minutách totiž hosté prohrávali už 5:0, když
se do sokolovské sítě postupně trefili dvakrát Stehlík, Šíp, Suk a Panocha. O zbývající
góly v sokolovské síti se podělili Pražák 2,
Jáchym, Stehlík, který zkompletoval svůj
hattrick, a Řepík.
HC Klášterec – Maso Brejcha Klatovy
4 : 3 (1:1, 0:2, 3:0)
K poslednímu zápasu minulého roku přijely na klášterecký led Klatovy a byli to právě
hosté, kteří otevřeli skóre. Na konci 2. minuty zachytil Hucl špatné vyhození domácích
a Kocman si Kaššáka vychutnal. Klášterec
vyrovnal až ve 13. minutě, když využil svou
první přesilovku. Do klatovské sítě doklepl
puk Martin Kalinovič a za stavu 1:1 se také
odcházelo do šaten.
Třetí branka utkání padla už po třinácti vteřinách druhé části hry a hosté z ní měli nelíčenou radost. Vedli 2:1 a pro domácí mělo
být ještě hůř. Ve 28. minutě zvýšil vedení
Klatov na 3:1 Ondřej Steiner, který překonal
Kaššáka zadovkou a z nemožného úhlu.
Na další změnu skóre si pak museli fanoušci
počkat až do poslední třetiny. Klášterec se
pustil se soupeřem do urputného boje a
výsledkem bylo snížení na 3:2. Dělovku Martina Kocka tečoval mezi betony klatovského

gólmana Jiří Panocha. Vyrovnávací branka
padla o půl minuty později. Krásnou akci
po ose Řezníček – Šíp zakončil ukázkovým
sólem Roman Pražák. Hosté se však nemínili vzdát. Jenže jejich snaha jen pomáhala
Kaššákovi zvyšovat procento úspěšnosti
ve statistikách utkání. Poučku, že žádný
puk není ztracený, uvedla do praxe dvojice
Řezníček, Pražák v 54. minutě. Téměř ztracenou přihrávku vrátil Řezníček před branku,
kde číhal Pražák, aby zajistil Klášterci výhru
i v posledním utkání roku 2010. Necelé tři
minuty před koncem zápasu dostal ještě
Stehlík šanci zvýšit skóre, když rozhodčí po
jeho úniku nařídil trestné střílení. Brankář
Hruška byl však proti a zápas tak skončil 4:3
ve prospěch Klášterce.
HC Děčín – HC Klášterec
4 : 2 (0:0, 1:2, 3:0)
Hned v prvním utkání nového roku se však
klášterečtí hokejisté museli už podruhé
v sezoně sklonit před děčínskými hráči. Na
jejich ledě prohráli 4:2, přesto si i nadále
drželi první místo v tabulce západní části 2.
hokejové ligy.
HC Klášterec – HC Vlci Jablonec n.Nisou
5 : 3 (2:1, 0:0, 3:2)
Ve 26. kole hrál Klášterec opět na domácím ledě a jeho soupeřem byli jablonečtí
Vlci. Na ledě však působili spíše jako
beránci, kteří už ve 4. minutě inkasovali první branku. Jabloneckou obranou
prokličkoval Jiří Panocha a zavěsil nad
Hanouskovo levé rameno. Podruhé kapituloval jablonecký gólman ve 12. minutě.
A byla to opět chyba hostující obrany,

která neuhlídala Tomáše Bursíka, který si
poradil s milimetrovou nahrávkou Ladislava Řezníčka a zvýšil vedení domácích
na 2:0. Když už se všichni chystali do
šaten, udeřili také hosté. Domácím se
nepodařilo vyhodit puk z vlastní obranné
třetiny, puk se odrazil k Šestákovi a jeho
střelu-nestřelu si srazil do branky domácí
obránce.
Ve druhé třetině stálo za zmínku pouze
trestné střílení, které rozhodčí nařídil po
faulu na Jiřího Panochu. Na Hanouska se
rozjel sám postižený, ale neuspěl. Potřetí
se domácí fanoušci radovali ve 31. minutě.
Jabloneckou obranou se opět prosmýkl
Jiří Panocha a zpětnou přihrávkou našel
Romana Pražáka. Ten se s Hanouskem
nemazlil a Klášterec vedl 3:1. V 53. minutě
využili domácí přesilovku a Petr Freiberg
zvýšil vedení domácího celku už na 4:1.
Také pátý gól vstřelila kadaňská posila
Petr Freiberg. V 56. minutě se protlačil do
jablonecké třetiny podél mantinelu, zajel
až před Hanouska a místo avizované střely zasunul puk přímo do sítě.
Klášterec pak trochu polevil a pykal za to.
V 59. minutě se na Damaška řítil osamocený Šesták. Svůj nájezd sice neproměnil, ale Damašek vyrazil puk pouze před
sebe. Obráncům se nepodařilo odstavit
Pulce, ten dorazil puk do klášterecké sítě
a snížil na 5:2. A přesně minutu před koncem zápasu snížili hosté na rozdíl dvou
branek. Dělovkou z pravé strany překonal Damaška Michal Kapička a bylo to 5:3.
Do konce utkání se však hosté už na nic
nezmohli a Klášterec si připsal do statistik
už 22. výhru letošní sezony.

Hana Malická, Filip Šimek a Pavel Bulín
Tenisová škola přijímá děti všech věkových kategorií. Všechny děti z Klášterce budou trénovat v Klášterci na kurtech u 1.ZŠ, v zimě v tělocvičnách.
Základní škola
Klášterec nad Ohří, Krátká 676,
okres Chomutov

Zápis do 1. tríd
17.1. a 18.1. od 13.00 do 17.00 hod.
v

v

anglický jazyk od 1. třídy,
ve školní jídelně výběr ze dvou jídel,
1 hodina tělesné výchovy ve školním bazénu se slanou vodou a relaxačními tryskami,
100 % kvalifikovaný sbor I. stupně,
nové prostory školních družin,
školní psycholožka,
speciální pedagog
ZAPISUJEME DĚTI Z KLÁŠTERCE I OBCÍ

Klášterecké noviny registrovány u MKČR pod číslem E 14592. Vydává: Město Klášterec n.O., nám. E. Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří. Adresa redakce: Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec n.Ohří. Tel.: +420 724 802 804, +420 736 613 206. E-mail: klnoviny@klnoviny.cz http://www.klnoviny.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Lenka Křenová (lara). Redaktor, fotoreportér: Roman Novotný (rony). Sportovní redaktor: Miroslav Nyklíček (miny). Nevyžádané materiály a fotografie se
nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Zveřejněné nepodepsané články jsou redakční. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné
s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Klášterecké noviny jsou neprodejné a vychází v nákladu 7 000 výtisků. Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov.

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

Telefon 721 251 662
Nové
Novéčíslo
číslovyjde
vyjde19.
27.června
ledna 2011
2008
Uzávěrka příštího čísla je
19.
11.01.
6. 2008
2011
Uzávěrka pro inzerenty je
20.
13.01.
6. 2008
2011

