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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
kromě opakovaného konstatování,
že za poslední tři roky získalo naše
město 220 mil. Kč z dotačních titulů
a potvrzení toho, že byly zahájeny
práce na posledních významných
akcích, kterými jsou oprava ulice
Školní včetně vybudování nových
parkovacích míst, instalace kamerového systému, realizace 1. etapy
oddechové zóny za ulicí Dlouhá a
výstavba oranžového hřiště na Základní škole Školní, bych se chtěl ve
svém posledním příspěvku v tomto
volebním období s Vámi podělit o
velmi příjemné zjištění či poznání.
Tímto zjištěním je mimořádný zájem občanů o dění v našem městě, vyjádřený
vysokou účastí na práci v komisích a výborech, v příspěvkových organizacích,
aktivita sportovních a společenských organizací. Je to i aktivita jednotlivců,
kteří svými podněty přispívají k řešení problémů, což ve výsledku znamená
zlepšení kvality života v našem městě.
Mnohým jsem poděkoval osobním dopisem. Vám všem ostatním děkuji touto cestou za aktivní přístup a podporu, ze které jsem čerpal po dobu výkonu
funkce starosty města, protože politika, zvláště pak komunální, se nedá dělat
bez vazby na veřejnost a spolupráce s ní. Lidé však musí mít o spolupráci zájem, být aktivní, podporovat ty, kteří si podporu zaslouží a odmítnout ty, které
je potřeba odmítnout. Potřeba je pak vždy odmítnout přisvojování si zásluh
druhých, jejich práce, jejich znevažování a hrubé zkreslování skutečností ve
snaze sám vyniknout a být lepším. To jsou metody nevhodné slušných lidí,
zvláště pak politiků. I přes pozitivní poznání je potřeba mít stále na paměti, že
dialog posunuje vývoj a napomáhá dospět k výsledku společného snažení.
Na úplném konci pak stojí právo a povinnost každého občana rozhodnout se,
koho a co opravdu chce. Děkuji Vám.
V úctě Jan Houška, starosta města

KOMUNÁLNÍ

Volby do zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří

VOLBY

2006

Komunální volby jsou doslova za
dveřmi. Už jen pár hodin nás dělí
od okamžiku, kdy se rozhodne
o novém složení zastupitelstva,
které bude řídit chod města po
následující čtyři roky. V předchozích týdnech vrcholila předvolební
kampaň. Plakátovací plochy, výlohy obchodů, autobusy MHD i lampy veřejného osvětlení byly oblepeny plakáty a protože některé
strany pojaly kampaň ve velkém
stylu, objevily se v Klášterci dokonce billboardy. Ve schránkách
se vedle letáků s nabídkou zlevněných brambor či plazmových televizí objevily také barevné volební
skládačky s lákavými volebními
programy. Podaří-li se do puntíku
uskutečnit vše, co politické strany slibují, bude za čtyři roky naše
město takřka rájem na zemi.
Kromě „papírové“ volební agitace
vsadily některé strany i na osobní
setkání s voliči, i když zájem mezi
občany nebyl zřejmě takový, jaký
by si asi představovaly či přály.
Zájem o politiku je – možná i kvůli
neradostnému vývoji na celostátní
úrovni – minimální.
Politické strany se samozřejmě
snaží všemi možnými způsoby
přesvědčit občany, aby si v pátek a
v sobotu našli cestu do volebních
místností a dali hlas právě jim. Každá strana o sobě pochopitelně tvrdí, že to myslí s občany nejlépe a že
svým slibům dostojí. Je na každém,
aby reálně posoudil předvolební
sliby jednotlivých stran, zhodnotil
jejich přínos pro město v předcho-

zích letech a třeba se i zamyslel nad
jejich předvolební kampaní. Ta se
často nevede v rukavičkách a vzájemné invektivy politických stran
se nevyhnuly ani našemu městu.
Přestože se občas sáhne i k ostřejšímu útoku, je zdejší volební kampaň
ještě velmi mírná a slušná ve srovnání s kampaní celostátní. Obvinění
některého lídra z pedoﬁle – jako se
to stalo Jiřímu Paroubkovi - jsme se
naštěstí ještě nedočkali a doufejme,
že ani nedočkáme.
Poslední možnost sdělit to, co mají
na srdci, využila řada stranických
lídrů, kteří nám do redakce těsně
před uzávěrkou tohoto čísla zaslali
své příspěvky. V zájmu zachování
plurality názorů jsme oslovili i zbylé
strany. Některé možnosti prezentovat své názory v Kláštereckých
novinách využily, jiné s díky odmítly. Všechny došlé příspěvky vám
nyní nabízíme. V plném znění, bez
jakýchkoli redakčních úprav. Každá
strana pojala svůj příspěvek jinak.
Někteří se rozhodli vyjádřit své poděkování voličům či spolupracovníkům, jiní zvolili krátké představení
své strany, další vsadili na kritiku
praktik svého konkurenta …
Otištění těchto příspěvků je snad
dostatečnou odpovědí na nejrůznější obvinění z cenzury a protěžování
některých politických subjektů.
Na závěr bychom chtěli čtenáře
upozornit, že všechny příspěvky
byly otištěny bezplatně a nevyjadřují názor redakce Kláštereckých
novin ani redakční rady, které s jejich otištěním souhlasily.

18. října 2006
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Zalesněný kopec brzy vydá ukryté tajemství
Zřícenina hradu Šumná, tyčící se na
kopci nad městem, bývala dominantou města i okolí. Zbytky kamenné
věže viditelné již zdaleka zlákaly nejednoho projíždějícího návštěvníka
k výšlapu na zarostlý vrchol. V posledních letech se ale bující vegetace
postarala o naprosté „utajení“ existence hradu Šumná. Že se uprostřed
vysokých stromů skrývá středověká
zřícenina, ví jen zasvěcení. Aby se
bývalé sídlo pánů ze Šumburka znovu objevilo v plné kráse, plánuje se
již letos rozsáhlá prořezávka stromů
v jeho bezprostředním okolí. „Pokáceno bude zhruba 100 kubíků dřeva.
Jedná se většinou o nálety, a proto
není s jejich pokácením žádný větší
problém,“ řekl nám k tomu vedoucí
odboru životního prostředí František Kabát. „Odlesnění plochy by mělo
hrad opět obnažit, tak aby se stal jednou z významných turistických atrakcí města,“ vysvětluje důvody rozsáhlé prořezávky František Kabát. „V
současné době se čistí cesta od statku
pod kopcem až nahoru k hradu, aby
bylo kudy stahovat dřevo. Ve většině
případů se budeme muset právě kvůli náročnému terénu spolehnout na
ruční práci a koňský potah. Kácení
stromů a jejich stahování provádí lesáci za pomoci našich lesních dělníků.
Do zimy by měla být tato první část

hotová. Do budoucna se pak počítá s
úpravou přístupové cesty a to jak od
statku, tak od lázní. Zvlášť v tom druhém případě by se v podstatě jednalo
o vytvoření cesty nové, tak aby návštěvníci hradu mohli jít jednou trasou nahoru a jinou zpátky,“ osvětluje
další plány města František Kabát. V
případě nové cesty od lázní je tu ale
několik dosud nevyřešených překážek. „Pokud bychom tuto cestu chtěli
skutečně zprovoznit – samozřejmě že
by se jednalo pouze o cestu pro pěší
– znamenalo by to jednání s majiteli
pozemků. Průchod mezi zde stojícími

chatkami zatím není ideální. Navíc je
tu pořád ještě plán postavit pod hradem Šumná u lázní Evženie golfové
hřiště. V budoucnu se tak bude muset celý prostor územně řešit a v rámci
toho by se dala naplánovat i cesta k
hradu Šumná,“ dodává František
Kabát závěrem.
Lidé z Klášterce i návštěvníci města
si tak možná v blízké době budou
moci vychutnat zbrusu novou procházku z lázeňského areálu až na vrchol k hradu Šumburk, kde se před
nimi otevře nádherný výhled na
město i okolní krajinu.
-lara-

Primátorka Chomutova opět v Klášterci
Uzávěrka příštího čísla je
27.října
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 1.listopadu

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské
Jak už jsme psali v minulém čísle, společně s komunálními volbami se ve volebním
obvodu Chomutov uskuteční po šesti letech také volby do Senátu. Horkým kandidátem na post senátora je klášterecký místostarosta PaedDr. Václav Homolka, který
však má proti sobě - mimo jiných - velmi zdatnou soupeřku, primátorku města Chomutova Ing. Ivanu Řápkovou. Ta při své cestě do našeho města navštívila místní podnik Klášterecký porcelán. Doprovod jí dělal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc.

PODĚKOVÁNÍ

 pohled do minulosti
oèima pøednosty stanice

Dovolte mi touto cestou poděkovat tvůrcům a zároveň správcům internetových stránek města, které se umístily na 2. místě v celorepublikové
soutěži Objev roku, jejíž už 7. ročník pořádal časopis Veřejná správa.
Hlavními kritérii pro volbu zajímavých a originálních stránek byl rozsah informací o veřejné správě, přehlednost, interaktivnost, aktuálnost i
design. Zařazení internetových stránek Klášterce nad Ohří mezi ty nejlepší lze považovat za velký úspěch.
Starosta města Jan Houška

Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty
Novinka: použití pásového dopravníku
Dále nabízíme:

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298
602 418 183
602 418 184
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Nic nedokáže dát prostor pro vlastní fantazii tak jako kniha
Městská knihovna v Klášterci nad
Ohří slaví letos již 60 let své existence. Knihovna byla založena v roce
1946 a sídlila zpočátku v jediné místnosti na kláštereckém zámku. První
knihovnice paní Věra Pilná v té době
ani víc prostoru nepotřebovala, celý
fond knihovny čítal 70 knih, většinou získaných darem. Knihovna se
ale brzy z nepříliš vyhovujících prostor stěhovala na Městský národní
výbor a potom v roce 1975 do Společenského domu na Panoramě, kde
působí dodnes. V průběhu let prošla
několika rekonstrukcemi, stěhovala
se z místnosti do místnosti. V 90.
letech měla knihovna dokonce svoji
pobočku na novém sídlišti. Jak šel
čas, projevila se i v knihovně nastupující počítačová doba. V roce 1996
byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém LANIUS, do knihovny
postupně pronikaly nové trendy informačních technologií. Klášterecká
knihovna byla jedna z prvních, která
poskytovala veřejný internet pro čtenáře zdarma. Poslední velkou změnu prodělala knihovna v roce 1998,
kdy se do nově zrekonstruovaných
prostor po telefonní ústředně přestěhovalo oddělení pro děti a mládež.
Za uplynulých 60 let se v knihovně
vystřídaly desítky zaměstnanců, jejími dveřmi prošlo na tisíce čtenářů
a regály se zaplnily desítkami tisíc
výtisků. Mnozí ze čtenářů navštěvují
„svoji“ knihovnu již desítky let. Každý rok se sem pak zaregistrují desítky nováčků. Knihovna však musí
vynaložit mnoho úsilí, aby dokázala
konkurovat novým lákadlům.
„Uvědomujeme si konkurenci dalších paměťových médií. Snažíme se
proto udělat z knihovny místo, kde

budou rádi trávit čas staří i mladí.
Kde najdou nejenom informace,
ale i klidné, příjemné a kulturní
prostředí, vstřícný a ochotný personál. Chceme do budoucna využívat
nově zrekonstruovanou minigalerii ve vstupní chodbě k potěše oka
i ducha. Chceme lidem poskytnout
prostory k setkávání se s jinými

svém úvodním slovu, které zaznělo na oslavě pořádané 5. října právě u příležitosti 60. výročí klášterecké knihovny. A podařilo se mu
vystihnout to základní „kouzlo“
psaného slova: „Je velice snadné
vypůjčit si film ověnčený vavříny a
dobře se u něj pobavit, Dá vám však
tento film stejný prostor pro vlastní
fantazii jako kniha? Nedá a ani
nemůže! Vše je sešněrováno a
přesně nalinkováno. Prostor
pro fantazii nezbývá.“
Začíst se a ponořit se do světa

vybavena koberci, pohodlnými
křesílky a barevnými fototapetami zachycujícími noční panorama
velkoměsta nebo výhled na moře.
Zcela nový je také výpůjční pult
v oddělení pro dospělé. Vybavení
relaxačních zón bylo pořízeno z
finančních darů od několika sponzorů, jejichž jména se dočtete na
přiložených tabulkách.
S novými prostorami se mohli
nejen sponzoři, ale také zástupci města, bývalí i současní zaměstnanci a další hosté seznámit

fantazie se budou moci čtenáři od
letošního podzimu nejen doma,
ale přímo v knihovně – v nově
vytvořených relaxačních zónách.
Dvě se nacházejí v oddělení pro
děti a mládež a jedna v oddělení
pro dospělé. Útulná zákoutí jsou

v průběhu zmiňovaných oslav.
Kromě prohlídky knihovny pro
ně byl připraven minikonzert
skupiny mladých flétnistů Pettini
ze základní umělecké školy a nově
instalovaná výstava obrazů Jany
Sádrikové.
-lara-

 Starosta města
Jan Houška a ředitel
knihovny Mgr. Martin Biša slavnostně
otevřeli nově upravené prostory v oddělení pro dospělé

lidmi a podpořit tak komunikaci
mezi nimi,“ podělil se s námi o
svoji představu o podobě a úloze
knihovny v 21. století její ředitel
Mgr. Martin Biša.
Nad budoucností knihoven a knih
vůbec se ředitel Biša zamýšlel i ve

I když si o pomoc nemůže říct, neznamená to, že ji nepotřebuje
Od loňského školního roku navštěvuje kláštereckou Základní školu
praktickou neslyšící Martin. Protože
se jedná o prvního žáka s tímto postižením, musela se škola přizpůsobit nové situaci. „Martinovi rodiče se

rozhodli, že chtějí, aby jejich syn chodil do školy v Klášterci. My jsme škola,
která se orientuje na specielní školní
vzdělávání, má k tomu kompetentní
pedagogy, a tak Martin přišel k nám.
Mezi námi ale není specielní pedagog
-surdoped pro děti se sluchovým postižením. Od začátku jsme proto naráželi na problémy v komunikaci a brzy
se ukázalo, že bude zcela nezbytné,
aby se učitelé naučili znakovou řeč. A
uvědomovali jsme si, že Martin bude
potřebovat také svoji osobní asistentku, jako mají některé další děti v naší
škole,“ vypráví o počátcích zajímavého a v Klášterci naprosto ojedinělého
projektu výuky znakové řeči ředitelka základní školy praktické PhDr.
Jiřina Malastová.
„Brzy po nástupu Martina do naší
školy, jsem začala zjišťovat, kde by se
dala znaková řeč naučit. Naneštěstí

jsme zjistili, že nejbližší místo, kde se
znaková řeč vyučuje, je v Teplicích.
Navíc tam tehdy běžel už 2. ročník, do
kterého bychom se ani nemohli přihlásit. Hledali jsme tedy jiné řešení. A
napadlo nás pořádat kurzy přímo na
škole.“ Nápad je jedna věc, ale jeho realizace je věc druhá.
A než se v prostorách základní školy
praktické v Klášterci uskutečnila první
lekce znakové řeči,
čekalo na ředitelku
Malastovou ještě
spousta zařizování.
„V Ústeckém kraji je
pouze jeden soudní
tlumočník do znakové řeči a je samozřejmé, že má práce více
než dost. Podmínkou tedy bylo, aby o
kurz projevilo zájem alespoň osm lidí.
Kontaktovala jsem tedy ředitele škol,
odbor sociálních věcí na městském
úřadě, studenty Střední odborné školy
sociálněsprávní…A výsledek? Úžasný.
Na úvodní schůzce se nás sešlo 42 zájemců,“ neskrývá hrdost z úspěchu
svého snažení ředitelka Malastová.
Na škole se tak od letošního školního
roku pořádají jednou za čtrnáct dní
dva dvouhodinové kurzy znakové
řeči, které vede soudní tlumočnice
do znakové řeči Věra Váchová.
„Musíme mít na paměti, že neslyšící jsou i v našem městě a že základní znalost znakové řeči se může například lidem pracujícím ve veřejné
správě velmi hodit. Měli bychom si
uvědomit, že tu s námi žijí nerůznější
menšiny. Některé křičí hodně nahlas,
a těm se věnuje pozornost, některé
jsou naopak velmi tiché a my je pak

neprávem opomíjíme. A to není dobře,“ myslí si ředitelka Malastová.
Díky kurzu znakové řeči, který navštěvují nejen učitelky a ředitelka základní školy praktické, ale také jeho
rodiče, dorozumí se brzy malý Martin mnohem lépe se svým okolím.
„Martin strávil rok v internátní škole
pro neslyšící. Ovládá tedy pár znaků, ale soustavné výuky se mu zatím
nedostalo. Proto mám velkou radost,
že se nám kromě kurzů znakové řeči
povedla ještě jedna věc. Martin v září
dostal svoji osobní asistentku. Škola
navíc spolupracuje se speciálním pedagogickým centraem v Chomutově,
jehož dvě pracovnice přijedou vždy
po několika týdnech, podívají se na
Martina, prohlásí , že jeho integraci
mezi žáky základní školy praktické
nepovažují za vhodnou a zase odjedou. Podle nich by měl být Martin

odebrán z rodiny a poslán do internátní školy. S tím ale rodiče nesouhlasí,“ říká PhDr. Malastová.
„Naštěstí se nám podařilo najít paní
Přibíkovou, která se stala Martinovou
asistentkou. Je také neslyšící, ovládá
ovšem znakovou řeč a je přítomna
po celou dobu vyučování. Je jakýmsi
prostředníkem mezi učitelkou a Martinem. Nejen pro Martina, ale i pro ní
je to pozitivní změna, protože poprvé
ve svém životě pracuje. Dosud - právě
kvůli svému postižení - žádné zaměstnání neměla. Neříkám, že je to pro
Martina úplně ideální řešení. Jeho rodiče se ale rozhodli, že chtějí, aby chodil do školy v Klášterci a my všichni se
snažíme udělat všechno proto, aby se
mu dostalo to nejlepší možné vzdělání, protože se jedná o velmi bystrého a
šikovného chlapce,“ dodává ředitelka
Malastová.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Více než třetina území ČR měla
loni zhoršenou kvalitu ovzduší. O
rok dříve to přitom byla jen dvě procenta území. Hlavním zdrojem znečistění byla doprava a zdroje energií
v domácnostech, které bývají často
zastaralé. Vyplývá to ze zprávy o životním prostředí v ČR v roce 2005.
Podle dokumentu bylo loni proti
roku 2004 do ovzduší vypuštěno o tři
procenta tuhých látek více. Znečistění částicemi prachu překračovalo
stanovené limity, takže Česko neplnilo své závazky vůči EU. Obyvatele
ČR trápil i přízemní ozon. Mezi silné
stránky Česka patřil pokles vypouštění skleníkových plynů, jichž proti
roku 1990 loni ubylo o čtvrtinu. Do
ovzduší uniká i méně oxidů dusíku
a pevných škodlivin z velkých zdrojů, například z podniků. Také oxid
siřičitý překračoval přípustné limity
jen zřídka. Podle dokumentu přetrvává plošné znečistění povrchových
vod a půdy dusíkatými látkami z
hnojiv a prostředků na ochranu
rostlin. Kvalita povrchových vod se
ale loni zlepšovala a škodlivin se do
nich vypouštělo méně. Přibylo také
domácností, které byly napojeny na
veřejný vodovod a kanalizaci. Měly
tak zajištěno následné čistění odpadní vody. Bylo vybudováno osm
nových čistíren odpadních vod pro
21.000 obyvatel, dalších 29 čistíren
bylo zrekonstruováno.
Ministerstvo průmyslu spolu s
ministerstvem zdravotnictví připravily novelu vyhlášky, která upravuje
hygienické požadavky na vybavení
restaurací či školních jídelen. Jejich
návrh zmírňuje požadavky na hygienu v těchto stravovacích zařízeních. Zanikne například lhůta pro
prodej teplých pokrmů do čtyř hodin po jejich výrobě, která se příčila
například přípravě tradiční svíčkové
či guláše. Vyhláška je dva roky stará,
ministerstva z ní navrhují odstranit
téměř polovinu paragrafů, které se
týkaly například stavebních požadavků, zásobování vodou, sanitární zařízení či uchovávání pokrmů.
Novela vyhlášky by měla vstoupit v
platnost během dvou až tří týdnů. Z
vyhlášky například zmizí požadavek
na množství přiváděného vzduchu,
plocha na jednoho zaměstnance,
požadavek na oddělené záchody pro
personál nebo umyvadlo s baterií
bez ručního ovládání pro kuchyně.
Nové podmínky se budou řídit hygienickými předpisy EU. Vyhlášku v
minulosti ostře kritizovali provozovatelé restaurací. Podle odhadů ministerstva museli do úprav požadovaných vyhláškou investovat zhruba
1,5 miliardy korun. Ve školních jídelnách se investice pohybují kolem
25 až 30 miliard Kč.

MP informuje

Hlídka MP zjistila při kontrolní
činnosti osobu hledanou policií
ČR. Jednalo se konkrétně o mládence, který byl na útěku z výchovného ústavu. Mladík byl následně předveden a předán Policii
ČR, odkud byl převezen zpět do
zařízení, ze kterého utekl.
V uplynulém období byla MP
přivolána k několika krádežím v

místních obchodech. Ve dvou případech vyšlo najevo, že pachatelé
byli v posledních třech letech již
odsouzeni za majetkový trestný
čin, a proto byli předáni PČR s
podezřením ze spáchání trestného
činu.
Hlídka MP při kontrole dopravy
přistihla jednoho místního mladíka, který řídil motorové vozidlo,
ačkoliv nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění. Strážníci
proto muže zadrželi a předali ho
PČR s podezřením ze spáchání
trestného činu.
V současné době eviduje MP
několik autovraků na území města. Dva vraky byly již odtaženy a u
dalších běží lhůta určená k jejich

odstranění. Pokud jejich majitelé
vraky neodstraní, budou jim následně účtovány veškeré náklady
spojené s odtahem a likvidací a
také nemalá pokuta.
Strážníci zjišťují pachatele, který
založil nelegální skládku v katastru
zaniklé obce Pavlov. Na místě bylo
zajištěno několik stop vedoucích
ke zjištění viníka. Pachateli hrozí
nejvyšší možná pokuta.
Velitel MP P. Hörbe

Fotogalerii
Kláštereckých novin
najdete také na
www.klnoviny.cz
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Lídr ODS a současný starosta města
Jan Houška s díky odmítl nabídku ještě jednou oslovit voliče s odůvodněním, že již dál do kampaně tímto způsobem nechce zasahovat a dodal, že
zhodnotí-li volič objektivně jeho působení ve funkci starosty, má dostatek
informací pro rozhodování.
Není proto potřeba již psát ani lepit,
vyvěšovat či propagovat jeho obličej ve spojení s
prázdnými hesly a sliby. Podle jeho názoru se v kampani představil a představí, avšak v míře obvyklé.
Jan Houška, lídr ODS

VOLBY 2006

Vážení spoluobčané,
jsme stranou malou, i když ne nevýznamnou (nezapomeňte, kolik věcí
se za pomoci právě KDU-ČSL podařilo prosadit - např. program pro mladé
rodiny, zvýšení mateřského příspěvku a další).
Často jsme hanlivě nazýváni „Fláterníky“. Ale my se za své přesvědčení
nestydíme. Členství ve straně není podepřené o každodenní modlitby v kostele - i když místního pátera Wallu
máme moc rádi! Je to správný člověk, který se snaží pro
naše město zachovat památku nevyčíslitelné hodnoty.
Ale musí prosit, ponižovat se, aby mu město pomohlo!
Máme svoje zásady! Věřte, že svoje zkušenosti a schopnosti naši kandidáti chtějí věnovat městu a jeho obyvatelům.Nezápasíme o funkce, chceme jen být u toho, až
se bude rozhodovat o nás všech! Ne bez nás! Chceme
pomáhat tak, abychom si byli všichni rovni. Lidé, kteří
přebíhají v honbě za kariérou a mocí z jedné strany do
druhé, už mají u nás dveře zavřené.
V předvolebním čase jsme na „městě“ dostali instrukce,
že plakáty smíme vyvěsit jen na plochy k tomu určené. A
vida, zase to platí jen pro někoho!! Vidíme olepené sloupy veřejného osvětlení, autobusy městské dopravy už
delší dobu vozí volební letáky na svých vozech ... Takhle
si rovnost a spravedlnost nepředstavujeme. Město je
nás všech a komunální politici mají svůj kodex pracovníka státní správy - měli by se jím řídit. Přejeme nám i vám
voličům, aby při komunálních volbách zvítězil zdravý rozum! Čekáme vás ve volebních místnostech.
Vlasta Kunstová, lídr KDU-ČSL

2006

V minulém čísle Kláštereckých novin v článku „Je rozumné zdražit
nájemné najednou nebo po částech“ jsem se opět stal terčem útoku ze strany pana inženýra Šroubka. Nechtěl jsem, ale musím tedy
sdělit několik postřehů k nájemnému a v této souvislosti také ke komunálním volbám.
Přesná informace, která bohužel v článku nezazněla, je, že dle §3,
odst. 2 zákona 107/2006Sb.:
„Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát
ročně počínaje 1. lednem 2007“. Přesně tak jest v zákoně psáno,
pouze je oprávněn zvýšit, nemusí tedy zvýšit vůbec, záleží na strategii majitele bytového fondu. A nemusí ani v daleké budoucnosti, kdy nájemné bude smluvní. A který občan by nepřistoupil na nízké nájemné? Zdražení o 50 Kč měsíčně je moc nebo málo?
A jde o zdražení, nebo o něco jiného? Co petice více než dvou stovek občanů města?
Zná vedení radnice řízené současnou koalicí termín solidarita a sociální cítění?
Pan Ing. Šroubek, který vládne s SNK městu již 16 let (cituji slova, která zazněla na mítinku s občany na zámku dne 10.10.2006), mne obvinil z populismu. Myslím, že lepší
obvinění by bylo ze solidárního myšlení, v městských bytech jsou totiž řádně platící
nájemníci, pro které i 600 korun ročně jsou peníze. Jde jen o úhel pohledu.
Zamyslím-li se nad zvyšováním nájemného, mimochodem Kadaň zvýšila cenu jen o 3%,
je třeba si říci, že i odměna správce bytového fondu roste úměrně s nárůstem výběru a
nejen to, zkusme si porovnat sousední města Kadaň a Klášterec, tipněme si, kde bude
odměna soukromé firmy správce bytového fondu vyšší? V Kadani, nebo Klášterci, kde
se míchá podnikání a politika dohromady?
Byl jsem shlédnout volební mítink pana Šroubka a jeho politické strany SNK ED na
zámku v Klášterci a uvědomil jsem si rozdíl mezi námi dvěma v plné nahotě. Na začátku akce krásně zazpívaly děti z mateřské školky „U jablíček“. Sál byl plný rodičů. Svolavatel mítinku pan Ing. Šroubek v té době seděl v sousední místnosti a dětem děkoval
za jejich vystoupení placený moderátor pan Milota. Když pořádáme dětský den s kláštereckou ČSSD na dopravním hřišti Petlerská, všechny děti po vystoupení obdrží z
mých rukou sladké poděkování a paní učitelky, které představení nacvičily, symbolickou kytičku. Kdo si z nás dvou váží svých spoluobčanů a kdo je „jen potřebuje“, nechť
čtenář rozhodne sám.
Jsem si jist, že případný volební úspěch skupiny kandidátek kolem pana Šroubka
bude dalším krokem k ovládnutí města a jeho ekonomických zdrojů. Ne tedy solidární
přístup a směřování k potřebám občanů, ale prosazování osobních zájmů.
Přeji Vám všem, kteří se voleb rozhodnete účastnit, nadhled a dobrou ruku!
PaedDr. Miroslav Řebíček, lídr za ČSSD
VOLBY 2006

VOLBY 2006

Letošní komunální volby v Klášterci nás jistě překvapily, a to nejen
co do počtu kandidujících politických stran, ale i co do vedení volební kampaně. Nemohu v žádném případě říci, že je pomlouvačná,
ba naopak, je celkem korektní, překvapil mne ale způsob, jakou je
mnohdy vedena. Třeba to, jak jedna z volebních stran „oblepila“ celý
Klášterec. Z každého městského sloupu, z každého autobusu, skoro z každé stěny domu na nás juká lídr té strany, v jiné variantě i lídři
tři. Děda mě kdysi učil, že se dobře odvedená práce prodává sama
a není třeba ji příliš vystavovat. V případě oné nejmenované strany
mi to ale nějak „neštymuje“. Když totiž otevřete jejich volební, jinak velmi kvalitní zpravodaj (to muselo stát peněz!?), tak zjistíte, že se jim v minulosti naprosto vše povedlo.
Jenže když se podíváte po městě, tak to spíš vypadá, že nedokázali téměř nic a jde jen
o to, zviditelnit se za každou cenu. Á propos, děda také říkal, že „jména hloupých, na
všech sloupích“, tak nevím.
Nebo ono volební uskupení pro sport a zdraví. Prezentují se jako strana bez politiků a
chtějí prý prosazovat jen a jen sport a už nic jiného. K hlásání tohoto záměru ale využili
i plochu, která obyčejně fanoušky sportu upozorňuje na termíny mistrovských utkáních hokejového týmu a třeba právě proto ti fanouškové chyběli na mistrovském zápase s Hvězdou Praha. Nepolitici, hlásající sport, tak politikou vytlačili - právě ten sport.
Co pro mne není překvapující, je velké množství kandidujících ředitelů školských zařízení, podnikatelů a dalších kandidátů, kteří mají nějaké pracovní vazby na Město. Podívejte se na jednotlivé kandidátky. Fakt jich je tam dost a já nechápu, jak například
podnikatel, finančně závislý na městském rozpočtu, může obhajovat jiný, než chlebodárcův“ názor! Přesto mě to v našem městě už nijak nepřekvapuje.
Nevím, zda to je ve všech městech, ale letošním kláštereckým „volebním hitem“ jsou
bezesporu „satelitní strany“. Strany, které vytvořili například děti kandidátů z jiných
stran, aby byl v závěrečném sčítání zajištěn dostatečný počet „našich“ křesel. Řekl
bych, že z toho také na všechny strany čiší snaha o předání „žezla a koruny“ nejstaršímu synovi. To ale není z pohádek, předávání moci nejstaršímu synovi praktikují i současní oligarchové a mafiáni.
Ale dost černých úvah. Jen vás na závěr ještě prosím, přijďte k volbám, a ne, že ne.
Když totiž nepřijdete, tak si ta křesla rozeberou zase ti komunisti a je jedno, v kterých
jsou dnes stranách.
Jaroslav Krejsa, lídr za Pravý blok

Vážení spoluobčané,
jako občan tohoto města znám názory, nálady, problémy lidí v mém okolí,
svých známých a kamarádů. Nedělám
si iluze o pozitivním náhledu občanů
na politiku a politické dění v tomto státě, a bohužel i na politiku komunální.
Přesto jsem se se svými blízkými v
dubnu tohoto roku rozhodl založit v
Klášterci nad Ohří místní organizaci Unie pro sport a zdraví, přihlásit kandidátku tohoto politického hnutí do klání
komunálních voleb a pokusit se získat pro naše myšlenky i další spoluobčany.
Nechci a nebudu zde citovat myšlenky volebního programu, bylo by to zbytečné a navíc se řada programově
nosných myšlenek shoduje s názory dalších politických
hnutí a stran.
Nemohu se však na Vás všechny neobrátit s prosbou,
abyste se oprostili od negativních myšlenek na politiku,
zbavili se nechuti podílet se na budoucím dění v tomto
městě a přišli ke komunálním volbám vyslovit svůj názor. Vždyť komunální volby jsou o konkrétních jménech,
za kterými jsou konkrétní lidé s konkrétními názory. Vyberte je, jmenujte je a dejte jim hlas. Jedině tak můžete v
budoucnu říci: vybral jsem dobře nebo špatně.
Mgr. Vladimír Dvořák, lídr Unie pro sport a zdraví
VOLBY 2006

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za aktivní přístup k
volební kampani ke komunálním
volbám, děkuji za množství dotazů
a povzbuzujících slov.
Díky tomu jsem získal spoustu
energie jednak pro volební kampaň a jednak i do budoucna. Věřím,
že pečlivě zvážíte v nastávajících komunálních volbách, komu dáte svůj hlas. Nenechte se zmást populistickými sliby a nenávistnou kampaní proti mé
osobě.
Přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas a my Vám dokážeme, že Klášterec nad Ohří bude na další 4 roky
krásnější, než je teď. Volte č. 5. S úctou
Ing. Zdeněk Šroubek, lídr SNK ED
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Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby a s nimi přišla
i volební kampaň. Jistě jste si už stačili
všimnout, že na výlepových místech
a za výlohami jsou umístěny různé
volební plakáty a poutače zvoucí ke
komunálním a senátním volbám. Potud je vše v pořádku. Je ale zarážející,
a také proti všem pravidlům, když vidíme v nových vitrínách, v nové stáčírně minerálních vod
a na panelových domech pana Šroubka juniora a seniora + spol. Toto odporuje jak vyhlášce, tak i slušnému
chování ve volební kampani. Věřím, že občané města
nezůstanou k této svévolné akci neteční a podle zásluh
tyto kandidátky „odmění“ – či spíš naopak! Ty co takto
svévolně a bez povolení porušují volební kampaň! Ve
volebním zpravodaji pana Šroubka se píše o tom, že v
předvolebním zápolení se nebojuje metodou zdiskreditování soupeřů, ale jak všichni vidíme, opak je pravdou!
Vážení spoluobčané, jistě jste si též všimli, že v předminulých Kláštereckých novinách byl dán prostor čtyřem
lídrům ze 14 kandidátek do letošních voleb. Naivně
jsme si mysleli, že tento prostor dostanou i ostatní lídři,
ale jak sami vidíte, opak je pravdou. Proto si vás tímto
za kandidaturu Sdružení nezávislých kandidátů za Klášterec lepší dovoluji pozvat k letošním komunálním volbám. Přijďte všichni volit a zvolit.
Vladimír Klíma, lídr SNK - za Klášterec lepší

VOLBY 2006

Již za několik dnů, v pátek dvacátého a sobotu dvacátého prvního
října, rozhodneme společně o budoucnosti našeho města. Volba
pro město Klášterec nad Ohří je
sdružení osobností, které chtějí
pracovat pro další rozvoj našeho
domova v následujících čtyřech
letech. Nejsme spojeni s žádnou
politickou stranou a své kandidáty do zastupitelstva jsme pečlivě vybírali pouze podle odborných
znalostí, zkušeností, profesního zázemí a především vůle a ochoty pracovat ve prospěch občanů
našeho města. Tvořiví, aktivní, zkušení a vzdělaní
občané jsou to nejcennější, co máme jako obyvatelé Klášterce pro naši společnou budoucnost.
Naší ambicí je přivést tyto lidi do místní samosprávy na všech úrovních od vedení radnice, zastupitelstva až po městský úřad.
Na naší kandidátní listině naleznete řadu osobností, které nečekají na výsledek komunálních
voleb, ale ovlivňují osud svého města již nyní. Nabízíme Vám odborníky schopné řešit problémy,
které Vás trápí – nedostatek pracovních příležitostí, kvalitního a dostupného bydlení, nevyhovující
urbanistické řešení sídlišť včetně parkování, pouliční kriminalita, rozbité komunikace a chodníky,
poškozování majetku města. Je zřejmé, že na
nové vedení radnice čeká řada naléhavých úkolů,
jejichž řešení ovlivní život nás všech.
Nadcházející volby mají pro naše město zcela
zásadní význam. Můžete ovlivnit podobu svého
nejbližšího okolí na sídlištích, školství, volného
času Vašich dětí, nabídku výhodných stavebních
parcel, pokračování cesty k lázeňskému městu
evropského stylu s širokou nabídkou služeb a
oživením historického centra. Proto Vás prosíme,
pojďte i Vy rozhodnout o dalším osudu našeho
města a pečlivě važte každý svůj hlas. Vždy se
ptejte, co každý z více než dvou stovek kandidátů
může přinést dobrého pro Vás, Vaše blízké a přátele. Věříme, že Volba pro město Klášterec nad
Ohří bude Vaším nejlepším rozhodnutím a my
Vaši důvěru nezklameme.
Mgr. Jiří Jedlička, lídr Volba pro město

Na prodej RD v Klášterci nad Ohří, ul. Havlíčkova.
Po celk. rekonstrukci, vhodné i k podnikání.
Cena: 2.980.000,- Kč.
RK Finosa CV s.r.o., tel. 474 623 100, www.finosa.cz

Vážená redakce,
dovolte mi, abych cestou vašich novin poděkoval všem, kteří se v
souvislosti s mou kandidaturou do Senátu o tuto problematiku začali
více zajímat. Z mnoha rozhovorů a jednání mám dost inspirujících
poznatků pro případnou práci v Senátu. Tyto informace jsou však
pro mne cenné i z pohledu voliče. Pokud bych postoupil do druhého kola, které se koná týden po komunálních a senátních volbách,
avizuji zájem o zhotovení propagační dvoustrany v režimu placené
novinové inzerce.
V poslední době mě oslovilo mnoho spoluobčanů, čtenářů Kláštereckých novin, zda
bychom nebyli schopni vydávat barevná čísla častěji. Určitě to možné je, ale záleží na
rozpočtu města, tedy vůli zastupitelů, kolik finančních prostředků rozhodnou uvolnit.
Zřejmě by k takovému rozhodnutí přispěl i větší zájem čtenářů, protože by se zvýšily
příjmy z prodeje novin. Proto bych rád redakci novin a všem jejich čtenářům popřál,
aby se po volbách stávající velmi dobrá kvalita novin ještě zlepšila, a to nejen po stránce formální, ale i obsahové, a aby tím spokojených čtenářů stále přibývalo.
PaedDr. Václav Homolka, lídr KSČM a kandidát na senátora
VOLBY 2006

Vážení spoluobčané,
ZO Strany zelených v Klášterci nad Ohří se zajímá hlavně o problematiku obchvatu města a dopravy, privatizace městských
bytů jejich nájemníky za přijatelných podmínek, hájení zájmů
občanů a vyřizování jejich připomínek a námětů. Její zástupci
aktivně pracují v zastupitelstvu města nepřetržitě od roku 1990.
Proto vyzýváme nejen prvovoliče, ale všechny mladé věkem i
duchem - přijďte volit.
Ing. Vlastimil Platil, lídr Strany zelených

Nejmenší slovácká dechovka potěšila srdce pamětníků
Ve středu 11. října zněly v kláštereckém Kulturním domě písničky
moravské, jihočeské i ty z éry Vejvodů, Poncarů a Vacků v podání
nejmenší slovácké dechové kapely
Šohaji. Tu tvoří bývalí muzikanti
a zpěváci slovácké dechovky Galánečka, která na jaře roku 2005
ukončila po jedenácti letech svoji
činnost. Vystoupení trumpetisty Radka Hlaváčka, harmonikáře
Jožky Rapáče, tubisty Petra Štěrby
a tenoristy Martina Henka doprovázel příjemný zpěv Aleny Rapáčové a Jindřicha Kotka. Hlediště
bylo téměř do posledního místečka zaplněné pamětníky časů, kdy
byla dechovka ještě na výslunní. A
nebyli tu jen místní. Autobusy přivážely seniory z Kadaně i z Vejprt. Milovníci tanga Čajová růže, valčíku Psaníčko po letech nebo polky Chyťte
sa, šohaji si celý večer podupávali do rytmu a často se přidali svým zpěvem k sympatické dvojici zpěváků.
Ale středeční večer nebyl jen o zpěvu. O dobrou náladu se přičinil hlavně lidový vypravěč Jožka Černý, který
svými historkami ze života, opepřenými nejedním jadrným výrazem, bavil celý sál.
lara-

Za kláštereckými humny se pouštěli draci
Pouštění draka je klidná, neuspěchaná
činnost. Narozdíl od mnohých moderních koníčků vám ani finančně nenabourá rodinný rozpočet. Abyste však byli
úspěšní, potřebujete papírového draka
- nejlépe vlastnoruční výroby - dlouhý
provázek, pěkné počasí, kopec a stálý vítr.
Provázek přivážete k drakovi, postavíte
se zády k větru a taháte za provázek tak
dlouho, dokud drak neletí. Nízko bývá
trochu nevyzpytatelný, ale jak se dostane
výš, nastává pohoda ... A že to opravdu
funguje? Jasně že ano, o tom by mohli
vyprávět všichni, kdo se o tomto víkendu
zúčastnili Drakyády na kopci za ulicí 17.
listopadu. Kdo jste zaváhal, máte možnost
v tomto krásném podzimním počasí své
dovednosti kdykoli vyzkoušet. -rony-

Pohled do minulosti očima přednosty stanice
Před časem se nám dostal do ruky učiněný poklad – Pamětní knihy železniční stanice v Klášterci nad Ohří z let 1945
– 1956. Zažloutlé papíry psané na psacím stroji ukrývají množství jedinečných informací nejen o životě přímo na dráze, ale v celém našem městě a jeho přilehlém okolí. Díky panu Ladislavu Knapovi, který nám materiály laskavě poskytl, se budete i vy moci prostřednictvím našich novin vrátit o šedesát let zpět do doby těsně po skončení 2. světové
války. Od příštího čísla Kláštereckých novin se můžete těšit na nový seriál. První část bude věnována popisu našeho
města z pera tehdejšího přednosty stanice Františka Šmolíka. Text otiskneme v jeho originální jazykové podobě.
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28. října odstartuje další ročník
přehlídky ochotnických divadel
Klášterecké divadelní žně. O přehlídce, její historii, současnosti i
budoucnosti jsme si povídali s
jedním z jejích hlavních organizátorů Janem Milotou.

Když se podíváme na program letošního 4. ročníku Kláštereckých
divadelních žní, je na první pohled
zřejmé, že jsou místní soubory v
menšině. Jak se z čistě domácí přehlídky stala přehlídka s převahou
„cizích“ souborů?
Nápad uspořádat si vlastní přehlídku,
byl před pěti lety motivován nebo spíš
vynucen tím, že v té době působilo na
půdě města Klášterce 8 divadelních
souborů. Tyto soubory ale mívají někdy jepičí život, který je v postatě omezen věkem a zaměřením jejich členů.
Například se jedná o soubor složený až
na režiséra a jednoho herce ze samých
študáků, kteří navštěvují střední školu.
A najednou buch, jdou na vysokou a
soubor je pryč. A ti dva chudinkové,
kteří zbudou, přejdou do nějakého
jiného souboru. To je třeba případ
Klapotu, který se Mírovi Nyklíčkovi
na těchto principech úplně rozpadl.
Počet souborů a divadelníků kopíruje
takovou křivku – jednou dole a jednou
nahoře. Takže letos zastupují na přehlídce klášterecké divadelníky pouze
dva soubory – Klas a Divadlo Bez angažmá. Další dva místní soubory na
své premiéře teprve makají. Podle mě
je ale dobře, že se tu představí i cizí
soubory. Neuzavíráme se jen do
sebe, ale vidíme, jak to dělají jinde. Někdy lépe, někdy
hůře. V každém případě to
je inspirativní. Teď řeknu
možná hroznou věc, nad
kterou se všichni podiví, ale i kdyby se stalo a
některý rok by nemohl
hrát ani jediný klášterecký soubor, tak bych
tu přehlídku chtěl stejně
uspořádat. Protože pro mě
je důležité uchovat samotnou firmu s názvem „Klášterecké divadelní žně“. Udělat
z té přehlídky skutečnou tradici.
Modelová situace: přijde rok, kdy na
přehlídce vystoupí s premiérou jen jeden klášterecký soubor. Ale další rok se
objeví, vyloupne – nevím, kde se tady v
Klášterci ti divadelníci berou, asi tryskají vedle těch pramenů v lázních – pět
nebo šest nových souborů, které strašně rádi využijí existence Kláštereckých
divadelních žní.
Podle čeho vybíráte přespolní soubory?
Automaticky má vstup na přehlídku
zaručený kadaňský soubor Navenek.
My divadelníci totiž bereme Klášterec
a Kadaň jako jedno město. Když pak
zjistíme, kolik je prázdných termínů,
začneme vybírat soubory odjinud.
Navzájem se informujeme o tom, co
kde kdo viděl na festivalech, přehlídkách. A co z toho by stálo za to přivést
do Klášterce. Nejdeme po tématu, ale
po kvalitě divadla. A to z jednoho prostého důvodu. V Klášterci je tou třicetiletou kontinuitou divadelní činnosti
vychované velmi citlivé publikum.
Klášterečtí diváci jsou další fenomén.
V průměru jich chodí na představení
150. Po celý týden. To je něco nevídaného. Proto bych rád touto cestou
klášterecké diváky moc pochválil.
Chcete říct, že taková návštěvnost
není jinde běžná?
Velmi často to tak nebývá. Stačí, že
popojedeme s představením jen o kousek dál a když nás hraje osm, tak jsme

velmi často v přesilovce. Protože v hledišti sedí sedm lidí, kteří se stydí za své
spoluobčany. Chtěl bych podtrhnout,
že v Klášterci se dá říct nejen o ochotnickém divadle, že tu má tradici, ale má
ji i ten zájem diváků. Bez nich bychom
tuto přehlídku také nemohli dělat.
Nechceme proto přivést do Klášterce
nějaký propadák a tyhle poctivé lidi
zklamat. Proto tak pečlivě vybíráme
vystupující soubory. Výjimečná situace
je s Kadaní, protože tamní divadelníci
mají u nás dveře vždy otevřené. Ti sem
přijedou s odpuštěním s blbostí a my je
vezmeme. Zrovna tak ji může předvést
někdo z Klášterce. Místní soubory prostě žádné kontrole nepodléhají.
S čím se představí na přehlídce divadelní společnost Klas?
Klas vystoupí s retrospektivní hrou Bistro. Tato hra slaví právě v tomto měsíci
sedm let od své premiéry. Bistro pro nás
napsal a režíroval Pavel Fiala. Jedná se
o jakýsi průřez naší minulostí, uplynulými 60 lety. A je to dost tvrdý pohled.
Není to satira, je v tom humor, ale i zlo a
tragédie, kterou prožíváme. Bistro byla
nejvíc reprízovaná hra, jakou jsme kdy
hráli. Dočkala se asi 155 repríz. Lidé z
odborných kruhů říkali, že to byla snad
nejlepší hra, jakou Pavel Fiala napsal.
Nevím, do jaké míry lze vůbec provést
úplnou rekonstrukci této hry. Ve třech
případech jsme museli přistoupit k
přeobrazení role. A navíc hra končila v

současnosti. Ale v současnosti, která byla před
sedmi lety. Nyní jsme všichni o sedm
let dál. Jde tedy o rekonstrukci původního textu, který jsme ale nechtěli nastavovat do dnešní současnosti. Takže
nyní se divák bude na ten konec dívat s
odstupem. Buď řekne, že jsme byli vizionáři, že se to naplňuje. Nebo si řekne,
že před sedmi lety musela být hrozná
doba, když to končilo takhle.
Na reakci diváků si budete muset
ještě pár dní počkat. To mě přivádí
k otázce, zda budou v kavárně opět
probíhat diskuse o právě skončeném
představení.
Tak zde je oproti loňskému roku trochu změna. Už nebudeme po představení obtěžovat návštěvníky kavárny,
kteří přišli na vínečko a pak tam vlítl
Milota a křičel, aby byli ticho. A pak
jsme tam dělali jakýsi rozbor a ty lidi
jsme nutili k nějakým diskusím. Takže letos se rozbory budou dělat se souborem, který o to bude mít zájem, přímo po skončení hry na jevišti a diváci
budou moci svobodně do kavárny. Já
osobně se už teď těším na reakce diváků právě na Bistro, na jejich bezprostřední zážitky.
V loňském roce se s velmi kladným
ohlasem setkal doprovodný program věnovaný Jaru Cimrmanovi.

co a kdy mohou vidět. Propagace nebude nikdy taková, jakou bych si já ji
představoval. Nikdy na ni nebudeme
mít půl milionu, ale v rámci možností
uděláme, co půjde.
Vstupné zůstává symbolické. Vedení kulturáku ví, že to nikdy nebude
výdělečná činnost a my nechceme
vysokou cenou diváky odradit. ŘekCo připravujete
p r o
letošní ročník?
Doprovodný program je tradice,
ve které chceme určitě pokračovat.
Každý rok se snažíme něčím spojit
těch několik dnů přehlídky. Letos to
budou Žně pivní. Děláme si alibi, že
kdyby nebyla na skutečném divadle,
na skutečném jevišti nějaká sranda,
tak bude alespoň tady. Mnohdy to
diváci vnímají vstřícněji než samotné představení. Chceme se vyhnout
tomu, aby byla přehlídka nějaká nóbl.
Jsme divadelníci, hrajeme si, nic neumíme udělat normálně, vymýšlíme si
tyhle blbůstky, abychom potěšili sami
sebe i diváky.
Letos bude ve foyer naaranžovaná
pivnice, bufet, ve vitrínách vystavíme
část exponátů žateckého pivovarnického muzea… Nemůžeme sice slíbit,
že po představení poteče v kavárně
pivo proudem, ale nemáme nic proti
tomu, když takovouto kampaň rozpoutají sami diváci. Rádi se necháme pozvat.
Loni jste poprvé vydávali v průběhu celé přehlídky Žňoviny, kde
si všichni mohli
hned následující
den přečíst reakce na odehrané
pře d st aven í.
Budou se Žňoviny připravovat i letos?
Žňovinybudeme
samozřejmě opět
vydávat. Nedávno
jsme měli schůzku,
kde se mluvilo o tom,
zda bude uzávěrka ve
dvě nebo ve tři v noci. Z
toho je na první pohled vidět
neskutečné nasazení ochotníků,
kteří přijdou pozdě večer z představení, sednou k počítači a jsou schopni
zaplnit ty dvě bílé stránky. Za Žňoviny
jsem neskutečně rád. Když může mít
Jiráskův Hronov svůj Zpravodaj, proč
by Klášterecké divadelní žně nemohly
mít Žňoviny.
Opusťme poetiku divadla jako takového a zaměřme se na prozaičtější
stránky klášterecké divadelní přehlídky. Jak to vypadá s propagací,
se vstupným nebo s financováním
celého projektu? Podařilo se vám
získat jako v loňském roce dotaci od
Ústeckého kraje?
Klášterecké divadelní žně připravujeme počtvrté a kraj na nás zapomněl
pouze jednou. Na rozdíl od města
Klášterec, které na přehlídku přispělo
vždy. Peněz není samozřejmě nikdy
dost, ale v rámci objektivity musím
přiznat, že nouzí netrpíme. 50 tisíc
korun od Ústeckého kraje je milá pomoc, protože pak můžeme naši přehlídku udělat ve velkorysejším stylu,
můžeme si zvát dobré soubory... Za
peníze od města a od Ústeckého kraje jsem rád, protože samotné nadšení
nestačí.
Co se týče propagace, tak už pomalu
finišujeme. Ti skalní diváci samozřejmě o přehlídce vědí, ale i těm je nutné
transparenty a plakáty připomenout,

něme, že když jsou to pivní Žně, tak
se vstupné bude pohybovat v ceně
zhruba dvou piv v kavárně.
A co říct na samotný závěr?
Divadelní žně byli, jsou a budou.
A doufám, že to tak bude i s těmi,
bez kterých to nejde – totiž s našimi diváky.
-lara-

Kino Svět

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program říjen 2006
18. středa a 19. čtvrtek
v 16.00 a 18.00 hodin
GARFIELD 2*
USA 2006, 81 minut, český dabing. Garﬁeld
odjíždí do Evropy. Cestuje společně se svým
věrným psem Odie, aby překvapili svého páníčka Jona, který je právě s přítelkyní v Londýně. Dojde však k jeho záměně za Prince, královskou kočku, která po své zesnulé paničce
právě zdědila zámek ...
Mládeži přístupné
Vstupné: 50,- Kč, Klub kina Svět: 30,- Kč
20. pátek, 21. sobota a 22. neděle
KINO NEHRAJE
23. pondělí v 19.00 hodin
MIAMI VICE*
USA 2006, 146 minut, české titulky, thriller.
Ricardo Tubbs je nebezpečně chytrý chlapík.
Společně s partnerkou Trudy se mu podařilo
vniknout do komunity pašeráků drog, kteří
svým zbožím zásobují jižní Floridu, s cílem
odhalit grázly zodpovědné za tři odporné
vraždy. Sonny Crockett (Colin Farrell) využívá své bezedné charisma k nepřetržitému
ﬂirtování, dokud si během spolupráce s výše
zmíněnou skupinou pašeráků nezadá s manželkou jejich šéfa.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
24. úterý a 25. středa v 19.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
USA 2006, 151 minut, české titulky. Kapitán
Jack Sparrow je znovu lapen ve spletité síti
záhrobních intrik. Ukáže se, že Jack se upsal
krví legendárnímu Davymu Jonesovi, který je
vládcem oceánských hlubin. Pokud se Jackovi
nepodaří najít způsob, jak se z této dohody vyvázat, bude nucen strávit celý posmrtný život v
Jonesových službách.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
26. čtvrtek a 27. pátek v 18.00 hodin
SUPER NÁHRADNÍK*

USA 2006, 105 minut, české titulky, komedie.
Středoškolačka Viola je nadšená hráčka fotbalu a udělá pro něj cokoliv! Dokáže využít i to,
že její dvojče, bratr Sebastian, nenastoupí do
školy a nemůže se tak zúčastnit fotbalového
turnaje. Neváhá ani minutu a rozhodne se za
něj přestrojit. Tato hra se jí úspěšně daří až do
okamžiku, kdy se zamiluje do spolubydlícího
Duka. Ten ale touží po její atraktivní kamarádce
Olivii. Situace se ještě více zašmodrchá, když
se do školy nečekaně vrátí pravý Sebastian.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
28. sobota v 18.00 hodin
LETS DANCE*
USA 2006, 110 minut, české titulky, romantické drama. Tyler je rebel na špatné
straně Baltimoru, který má však sen, že se
jednoho dne odtud dostane. Nora je prvotřídní prima balerína, která navštěvuje v
Baltimoru elitní školu umění, a jediná věc,
která stojí v cestě její jasně zářivé budoucnosti, je najít skvělého tanečního partnera
pro své vystoupení. Když se Tyler kvůli potížím se zákonem dostane do školy umění
na veřejně prospěšné práce. Jeho taneční
nadání se však nezapře a Nora zjistí, že v
tomto drsném klukovi je něco víc.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
29. neděle
KINO NEHRAJE
30. pondělí a 31. úterý v 19.00 hodin
KRÁSKA V NESNÁZÍCH*
ČR 2006, 110 minut, tragikomedie. Stejnojmenná báseň Roberta Gravese inspirovala
Jana Hřebejka a Petra Jarchovského k vytvoření milostného příběhu mladé ženy (Aňa Geislerová) řešící dilema lásky ke dvěma mužům
(Roman Luknár a Josef Abrhám). Film Kráska v
nesnázích je plný vypjatých zvratů i komických
a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony a vynikající hudbou.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

18. října od 19 hodin
NEOČEKÁVANÝ VEČÍREK PETRA JANČAŘÍKA A JEHO HOSTŮ
ANEB RÁDIO NA CESTÁCH.
Pořádá strana Volba pro město Klášterec nad Ohří.
19. října od 17 hodin
VEČER SPCCH
20. – 21.října
VOLBY
20. října od 19 hodin
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU
Vstupné: 80,-Kč
21. října od 15 hodin
PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
Klasická divadelní pohádka. Hrají herci DAP Praha.
Vstupné: 40,- Kč
24. října
AKADEMIE ŠKOL
28. října – 4. listopadu
4. JUBILEJNÍ KLÁŠTERECKÉ PIVNÍ DIVADELNÍ ŽNĚ

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
27. 9. - 29. 10. 2006 v Galerii Thun
PODZIMNÍ SALÓN KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
6. 10. - 12. 11. 2006 v Galerii Thun
VÝSTAVA OBRAZŮ MIROSLAVA JAVŮRKA
A STUDENTŮ AVU PRAHA „PROJEKT 3“
- atelier klasických malířských technik.
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Jíra se v přípravě dostává do formy

Keřka je s letošní stříbrnou sezonou spokojen
Autokrosový kolotoč dorazil do cíle,
poslední mistrovské body jsou rozděleny, tituly mají své majitele a vše se chystá na zimní přestávku, kterou jezdci využijí ke zlepšení techniky. V nejsilnější
kubatuře D3 4000 sváděl do posledního
závodu souboj Roman Keřka s Petrem
Bartošem a Jaroslavem Hoškem o titul
mistra Evropy. Pro našeho jezdce nakonec zbyla „jen“ stříbrná medaile. Petr
Bartoš dokázal obhájit loňské prvenství
a Jaroslav Hošek skončil celkově třetí. Obdobná situace nastala i v seriálu
závodů o mistra ČR. Keřka i v tomto
dramatickém souboji dokázal získat

Začátky zápasů se musí zlepšit
 Luboš Jíra jun.

Klášterečtí sáňkaři se zúčastnili
závodů na kolečkových saních o
pohár starosty města Smržovky
za účasti celé české reprezentace a
reprezentace Polska. Závod, jehož
všechny čtyři jízdy se započítávaly
do konečných výsledků, byl úspěšný pro juniorského reprezentanta
Luboše Jíru jun., který získal celkové prvenství. O víkendu se pak
jel poslední závod letošní letní přípravy. Poprvé v historii uspořádal
Českomoravský svaz mistrovství
republiky na kolečkových saních.
Klášterec reprezentovali junioři
Luboš Jíra a Jan Hainc. Také zde se
jely čtyři jízdy, bohužel se na tomto

závodě hodně podepsalo počasí.
Zatím co v sobotu bylo slunečno,
nedělní jízdy se jely za deště, který
hodně zamíchal pořadím. Přesto
Luboš Jíra skončil na 3. místě a Jan
Hainc obsadil 7. příčku. Pro Jíru
jun. tak pomalu končí letní příprava a koncem měsíce října by se
měl vydat na výcvikový tábor do
Lotyšské Rigy na uměle chlazenou
dráhu, kde se bude v ledovém korytě testovat hlavně materiál. Na
tento trénink navazuje výcvikový
tábor v Německém Wintenbergu.
Po něm už následuje série světových pohárů, která pro letošní rok
končí 20. prosince.

Stolní tenisté začali soutěž lépe na půdě soupeře
TJ Klášterec n.O. - KST Jirkov 5:10
V prvním utkání prohráli s favoritem soutěže KST Jirkov, který je největším oddílem na Chomutovsku.
Domácí hráli v sestavě: Ing. Milan Větrovský - 2 body, Ivan Lískovec - 1
bod, Jiří Hykyš 1 bod, Jindřich Ciniburk st. 1 bod.
TTC Litoměřice - TJ KLášterec n.O 2:10
Mladí hráči z Litoměřic nestačili na zkušený tým z Klášterce.
Hosté hráli v sestavě:Ing. Milan Větrovský - 3 body, Jiří Hykyš 2 body,
Jindřich Ciniburk st. 2 body, Ivan Lískovec - 1 bod + dvě čtyřhry.
Sepap Štětí - TJ Klášterec nad Ohří 4:10
Nováček soutěže má sice krásnou novou hernu pro stolní tenis, ale zatím není vyzrálý a na klášterecké borce nestačil.
Hosté hráli v sestavě: Jiří Hykyš 2 body, Ivan Lískovec 2 body, Jindřich
Ciniburk st. 2 body, Čáp M. 2body + dvě čtyřhry.

Chomutov - Klášterec
23:16 (12:7)
Ve víkendovém 9. kole první ligy národní házené na sebe narazil mistrovský Chomutov a nováček z Klášterce.
Domácí začali utkání ve větším tempu a
naopak kláštereckým hráčkám začátek
utkání opět utekl. Hostující tým skóroval až za stavu 0:5, pak se síly na hřišti
vyrovnaly. Až na začátek druhé půle,
kdy Klášterec snížil na rozdíl tří branek, si chomutovské hráčky po zbytek
zápasu svůj náskok zkušeně udržovaly.
I přes prohru jsou ale v týmu Klášterce
s výkonem spokojeni.
Branky za Klášterec: Myslíková 6, Černá 5, Sochorová 3, Kanická 2.

stříbrnou medaili. Také zde Petr Bartoš
obhájil titul z loňského roku, bronzovou příčku nakonec obsadil po nervy
drásajícím posledním závodě Tomáš
Hrdinka jun. Pro Romana Keřku je to
po loňských i letošních problémech se
závodním vozem ohromný úspěch. Jak
sám prozradil, snad už konečně vyřešil
s mechaniky problémy, které ho nejed-

Vodáci udělali úspěšnou tečku za sezonou 2006
V Roudnici nad Labem proběhlo Mistrovství České republiky
v kanoistice mladšího dorostu.

Fotbalové zápasy FK Klášterec
Výsledky:
Muži:
FK „A“ - Jirkov 0:2 (0:0)

nou v závodech připravily o lepší umístění. Dodejme, že Keřka stále zůstává
věrný motoru Tatra a do příští sezony
se pokusí připravit závodní vůz tak,
aby opět bojoval na předních místech
a zkusil získat poháry pro nejlepšího
autokrosového jezdce, tak jak se mu to
povedlo v sezoně 2004, kdy získal double - tedy titul mistra Evropy i ČR.

Starší žáci:
FK - Jirkov 1:2 (0:2)
góly FK: Homoláč

Vrskmaň B - FK „B“ 0:7 (0:3)
góly FK: Procházka 4, Kučera 2,
Holý

Mladší žáci:
Podbořany - FK

Dorost:
FK - Jirkov 1:1 (1:1)
góly FK: Petřík

Přípravka starší:
Jirkov - FK 1:1 (0:1)
góly FK: Mokriš

0:0 (0:0)

Zúčastnili se ho i závodníci z TJ
Ohře Klášterec Tomáš Pánek, Jaroslav Volák, Martin Kočí a Jiří
Tykal.Pod vedením trenéra Václava Voláka získali jednu bronzovou medaili v závodě deblkánoí,
další bronzovou za závod hlídek
kajaků a do třetice bronz v závodě hlídek singlkanoí. Je to úspěch,
který je podložen tvrdou a poctivou přípravou závodníků a obětavostí trenéra Voláka, který tomuto sportu obětuje svůj veškerý
volný čas a i něco navíc „vodácké
a sportovní srdce“. Tento úspěch
je ale také tečkou za skončenou
vodáckou sezonou 2006.

Pohár starosty Jirkova mají doma

AUTOŠKOLA - ING. JAN CHVÁTAL

Autoškola Ing. Jana Chvátala přijme do svého kolektivu
učitelku (popř. učitele) praktické jízdy (popř. teorie).
Podmínka: slušný člověk a nekuřák.
Požadované vzdělání: vysokoškolské (popř. úplné střední odborné), učitelský průkaz výhodou - zaměstnáme
ihned. Cena kurzu na učitelský průkaz: cca 15 000,- Kč
Upozorňujeme všechny organizace a soukromé osoby na povinnost školení řidičů při jakékoli změně nebo novele zákona
a vyhlášky. Tato doba nyní nastala. Nový zákon č. 411/2005
platí od 1.7. 2006.
Na prodeji již nová učebnice s testy.

Školíme a přezkušujeme každý týden
v Chomutově, v Kadani nebo ve Vašem závodě.
Přezkoušení provádí: Ing. Jan Chvátal,
pověřený zkušební komisař Ministerstva dopravy ČR
Kontakt na e-mail: chvatal@ktkadan.cz
Mob: 602 791 791
Na prodej samostatně stojící RD v obci Mírová, okr.
KV. Velký dům s krásnou zahradou, nedaleko města.
Cena: 2.900.000,- Kč.
RK Finosa CV s.r.o., tel. 474 623 100, www.finosa.cz

V sobotu 7.10.2006 soutěžila jednotka SDH Klášterec n. Ohří
v 10. ročníku soutěže v požárním sportu „O putovní pohár starosty města Jirkova“ a „4.ročníku poháru Jaroslava Stuchlého“,
kterého se zúčastnilo 10 družstev mužů, 4 družstva „starších
pánů“ a bohužel jen 1 družstvo žen. Za podzimního počasí naše
družstvo obsadilo 1. místo a stalo se tak po čtvrté držitelem putovního poháru starosty města Jirkova. Stříbrnou příčku odsadily SDH Touchovice a bronz vybojovali ISŠE Chomutov B.
Tento rok se také sout.družstvo zúčastnilo 10. ročníku Krušnohorské ligy, kde se po deseti soutěžích umístilo na 20. místě ze
zúčastněných 40 sout.družstev.
Není to takový výsledek, který bychom si všichni přáli, ale z
časových důvodů, vyplývajících z povinností jednotky SDH
Klášterec, jsme se nemohli zúčastnit všech plánovaných soutěží
KL 2006. Věříme, že se výsledky v příštím roce trochu zlepší.
Josef Herout

Chcete si přivydělat 10.000,- Kč měsíčně? Časově
nenáročná činnost obchodního zástupce. Vhodné pro
komunikativní osoby s živnostenským listem a mobilním telefonem. V místě Vašeho bydliště.
Zavolejte nám na 800 169 169 a dozvíte se více.
Provident Financial, s.r.o.
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