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Škola se obléká do nového kabátu
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
březen bývá již tradičně spojován s oslavou Dne učitelů. Již po
mnoho let se při této příležitosti
setkávám s pedagogy, kteří svoji
práci již vesměs aktivně nevykonávají. Tato setkání jsou vždy velmi
příjemná, kromě vzpomínání se
přítomní také velmi živě zajímají o
současné dění ve městě. Setkání s
nimi je pro mne zároveň příležitostí, jak jim poděkovat za jejich práci
a péči o vzdělání mnoha generací
a vyzdvihnout významnou a prospěšnou úlohu učitelů a ostatních
pedagogických pracovníků, která
si jistě zaslouží velkou úctu celé
společnosti.
Dokladem skutečnosti, že si naše
společnost uvědomuje důležitost
vzdělání, je také zapsání dalšího významného dne do našeho
kalendáře. 7. duben je Dnem vzdělanosti připomínající významný čin
Karla IV., který právě v tento den
roku 1348 vydal zakládací listinu
pražské univerzity, první vysoké
školy ve střední Evropě a naší nejstarší české univerzity.
V březnu také konečně přišlo jaro,
skutečné i astronomické. Zima
skončila a nyní nás čeká mnoho
práce s tím, abychom město uklidili od všeho nepěkného, co sníh
dokázal ukrýt. Jistě jsme všichni
zaregistrovali techniku postupně
uklízející chodníky a silnice, pracovníky pečující o veřejnou zeleň
a těšíme se na uklizené město,
opravené silnice a probuzenou jarní přírodu. Prosím Vás o trpělivost,
není možné všechno stihnout
najednou. Rozhodně ale děláme
vše pro to, abychom se co nejdříve
s pozůstatky zimy vyrovnali.
Jan Houška, starosta města
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Děti z azylového domu si hrají v novém

„Vivat Böhmen“
je opět doma
Po téměř 150 letech se do Klášterce,
na místo svého zrodu, vrací 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“ sice
nepatří po stránce výtvarné k mimořádným skvostům, jeho hodnota ale
tkví v něčem jiném. Představuje totiž
první, či jeden z prvních dochovaných
výrobků druhé nejstarší porcelánky v
Čechách.

Azylový dům v Klášterci nad Ohří za sebou zatím ještě nemá dlouhý život, o to víc potěší, že o něm ví i lidé, kteří nemusí vyhledávat
jeho služby. O tom, že pobyt v takovémto zařízení nelze srovnávat s pětihvězdičkovým hotelem, nikdo určitě nepochybuje. Jsou různé životní situace, které člověka donutí k tomu, aby vzal za vděk azylem v podobném zařízení. Pak je každé zpestření pobytu vítáno.
Zvláště jedná-li se o rodinu s dětmi. Toho si je vědoma i vedoucí azylového domu Miroslava Chrzová, která dobře ví, že není jednoduché získat nějaké peníze navíc ke stávajícímu rozpočtu. Když se pak znenadání objeví sponzor, který chce z vlastní iniciativy věnovat
nějaký dar, zní to skoro jako pohádkový příběh. A nemusí se jednat zrovna o závratnou sumu. Jedním takovým je firma Staviva
Impuls, s.r.o. z Chomutova, která každým rokem uvolní nějaké finance a nakoupí potřebné věci pro různé instituce. Její letošní volba
padla na azylový dům v Klášterci, kde děti překvapili vybavením dětského koutku a nákupem různých hraček a pomůcek. -rony-

Než se malý porcelánový šálek v dubnu letošního roku usídlil ve vitríně
při vstupu do expozice porcelánu na
NA POMOC ÚTULKU
kláštereckém zámku, strávil řadu let
V listopadu 2009 jsme v Kláštereckých novinách přinesli obsáhlý článek o osudu v depozitáři Uměleckoprůmyslovébarokních varhan z kostela Nejsvětější Trojice. Zájemcům o historii a současný stav ho muzea v Praze. Jeho historie je ale
této historické památky jsme nabídli zkrácenou verzi odborného posudku, který mnohem zajímavější. Koflík s miskou,
zpracoval v červnu roku 2009 PhDr. Vít Honys z Oddělení péče o církevní památky vystavený v roce 1845 na III. všeobecBiskupství českobudějovického. V samém závěru posudku zhodnotil jeho autor var- né rakouské průmyslové výstavě ve
hany ze zdejšího kostela následujícími slovy:
Vídni, byl původně věnován do sbírek
„Jedná se o největší a nejreprezentativnější dochovaný nástroj z dílny nepomyšlských Österreichisches Museum für kunst
Müllerů v autentickém, vysoce hodnotném interiéru raně barokního kostela Nejsvětější
und Industrie (dnes MAK) vzápětí po
Trojice, který přes dílčí pozdější, ne vždy šťastné úpravy, si stále zachoval vysokou míru
hudebně historické autenticity, jejíž výpovědní hodnota je nenahraditelná a patří tak jeho založení v roce 1864. V roce 1930
V polovině měsíce března proběhla vedle varhan I. Schmidta v Březně k největším a nejvýznamnějším historickým varhanám přešel do sbírky pražského sběratele
v městské knihovně vernisáž dět- doby baroka a klasicismu v této části Podkrušnohoří.“ V témže posudku se objevila i Hanse Meyera výměnou za tři plastiských prací na téma „Máme rádi zví- částka nezbytná k provedení celkové rekonstrukce tohoto přes dvě stě let starého ky starého vídeňského porcelánu. O
více na str. 3 čtyřicet let později se pak stává souřata“. Při příležitosti tohoto tématu hudebního nástroje: 2 miliony korun.
částí sbírek Uměleckoprůmyslového
byla v městské knihovně prezentována práce městského psího útulku
muzea.
a zahájen prodej knižních záložek
Jedinečnou příležitost spatřit na
na jeho podporu. Ihned po skončení
vlastní oči nejslavnější výtvor zdejší
akce bylo vidět, že slova o potřebnosporcelánky budou mít návštěvníci
ti této organizace padla na úrodnou
kláštereckého zámku až do konce
půdu. A protože záložky ještě zbývají,
roku 2010. Poté se „Vivat Böhme“
prodlužuje knihovna jejich prodej do
vrátí zpět do Prahy. Čestné místo,
konce měsíce dubna. Takže pokud
kde je nyní vystaven, ale prázdné
chcete drobnou částkou podpořit
nezůstane. „Chceme založit takovou
městský psí útulek a získat jedinečmalou tradici. Po domluvě s ředitelkou
nou, kláštereckými školáky vyrobenou záložku do knihy, neváhejte a
muzea PhDr. Koenigsmarkovou bude
zastavte se v městské knihovně. A
v této vitríně v první místnosti vždy po
pokud byste se rozhodovali pořídit
nějakou dobu vystaven jeden vybraný
si věrného přítele, určitě do útulku
kousek ze sbírky. Myslím si, že to je dobzavítejte. Pejsci se moc těší na nové
rý způsob, jak už zaběhnutou prohlídku
páníčky a paničky.
oživit,“ vysvětluje ředitel zámku Petr
Martin Biša, ředitel MK
Hybner.
-laraNaleznete zde galerie fotografií ze života měsFotografie v novinách označené tímto symbota, kulturních a sportovních událostí
lem vás upozorní, abyste navštívili náš server

Jaký bude osud historických varhan?
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rozhovor ...
Lázně Evženie mají za sebou
další rok. Jak se jim daří pod
správou nového vedení? Co se
v uplynulých dvanácti měsících
povedlo a kde se naopak nedaří? Jak je na tom společnost z
hlediska hospodaření? Co nám
přináší a co nám naopak bere?
O tom všem jsme si povídali
s předsedou představenstva
společnosti Lázně Evženie, a.s.
a zároveň místostarostou města Ing. Stanislavem Stehlíkem.

Ing. Stanislav Stehlík

V létě roku 2008 byl oficiálně
spuštěn lázeňský provoz. Jak
zatím hodnotíte přínos lázní pro
město a jeho občany?
Po patnáctileté snaze o obnovu
lázeňství v našem městě začínají
zdejší lázně přinášet služby, které
jsme očekávali. V současné době
máme fungující lázeňský dům,
kam si mohou návštěvníci přijít
zaplavat, dopřát si masáž, rehabilitaci... A nejsou to jen lázně jako
takové. Rozvoj lázeňského provozu s sebou přinesl oživení celé
této části města. Okolí lázní se stává oblíbeným výletním místem a
věřím, že do budoucna bude návštěvnost stoupat. V loňském roce
se nám podařilo vykoupit a zkulturnit parcely v okolí loděnice, kde
plánujeme další rozvoj. Pokud Lázně Evženie uspějí se svojí žádostí o
dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu, měla by zde
vzniknout půjčovna kol a lodiček.
Zapomenout nesmíme ani na přínos lázní z hlediska zaměstnanosti,
kdy v dnešní složité situaci poskytují práci dvěma desítkám lidí z
Klášterce a okolí.

Dotkl jste se hospodaření lázní.
Na posledním jednání zastupitelstva sice zastupitelé nakonec odsouhlasili jak navýšení
základního kapitálu společnosti
Lázně Evženie a.s. o 4 miliony,
tak dotaci 1 milion korun na
úhradu provozních nákladů,
ale stalo se tak až po dlouhé a
dost vzrušené diskusi. Jak je na
tom společnost Lázně Evženie
po finanční stránce? Kolik na ni
město„doplácí“ a jak vidíte další
vývoj v této oblasti?
29. března proběhlo zasedání

V úvodu jste připomenul jeden z
přetrvávajících nedostatků zdejších lázní a tím je malá ubytovací
kapacita. Jak budete tuto situaci
řešit?
V současné době se nabízejí dvě
možná řešení. V prvé řadě vyjednáváme s majitelem přilehlého lázeňského penzionu o jeho odkupu či
pronájmu. Zmíněný penzion by
bylo možné buď rozšířit do patra,
nebo provést přístavbu. Jeho maximální kapacita by se pak mohla
pohybovat kolem 40 lůžek, což by
byl s již existujícími 16 lůžky v lázeňském domě dostatečný základ
standardní lázeňské péče. Pokud
by tato jednání nebyla úspěšná,
nabízí se druhá možnost, a tou je
výstavba lázeňského hotelu. Tady
chci zdůraznit, že by se rozhodně
nejednalo o hotel za 150 milionů
korun, což byl původní plán. S
ohledem na současné možnosti a
situaci v lázeňství byl projekt zrevidován a ve hře je tak ubytovací
zařízení bez restaurace s 60 lůžky
za cca 40 milionů korun. Takové
zařízení by myslím si bylo na dlouhou dobu více než dostatečné.
Hodně se spekuluje o tom, zda
město bude i nadále provozovat
lázně ve vlastní režii, nebo zda je
má v plánu pronajmout strategickému partnerovi či je dokonce prodat. Jak to tedy je?
Můžu říct, že v tuto chvíli nemáme
žádnou nabídku, která by byla pro
město přijatelná. Stávající vedení
lázní proto nepředpokládá prodej
ani pronájem. Ukázalo se, že koncepce strategického partnera v
podobě společnosti Lázní Felicitas
není ta jediná, která by řešila další
osud lázní. Je vidět, že i v této době,
kdy došlo k určitému poklesu turistky a zájmu o lázeňství, jsme dokázali zlepšovat výsledky. Díky tomu
bonita společnosti stoupá a pokud
bude někdy v budoucnu snaha
hledat strategického partnera, pak
bude hodnota lázní mnohem vyšší
a vyjednávací pozice města silnější.
Zmínil jste společnost Lázně Felicitas, se kterou město v minulosti uzavřelo smlouvu právě o strategickém partnerství. Pokud ale
vím, tak vzájemná spolupráce
už dál nepokračuje. Jaký je současný stav?
Smlouvu uzavřenou s Lázněmi Felicitas považujeme za skončenou.
Pokud by zástupci společnosti měli
nějaké nároky, jsme připraveni s
nimi jednat, ale už jedině skrze
-larasoud.

Škola se obléká do nového kabátu
Tak se konečně dočkala. Nejstarší ze tří škol
postavených na kláštereckých sídlištích se
po dlouhých 37 letech schovala pod lešení.
„Trojka“ - nebo správněji řečeno Základní
škola ve Školní ulici - se hodí do gala. Bude
to sice trvat půl roku, ale bude to stát za to.
„Čeká nás postupně kompletní výměna
oken a dveří ve všech pavilonech, školní
družině, skladech, suterénu, obou tělocvičnách, šatnách i v tzv. spojovačce,“ vypočítává na úvod rozsah prací ředitel školy
Mgr. Miroslav Andrle. A právě prosklená
„spojovačka“ mezi školou a tělocvičnami,
která byla jakousi dominantou školy, zmizela z povrchu zemského. „Ta se musela
zbourat celá, jiná možnost nebyla. Byla
stavěná způsobem, který je pro dnešní technologie nepoužitelný. Jednalo se o kovovou
konstrukci, do které byla navařena okna,
na nich věnec z cihel a střecha. Nebyla tam

komplikovanější to bude s tělocvičnami,
které čekají velké stavební úpravy:vybourání
luxferů, zdění a osazování okny... Ale to už
bude venku příjemné počasí, takže děti o
hodiny tělocviku určitě nepřijdou. A kdyby
se přesto vyskytly nějaké nečekané problémy, ještě mám v záloze ředitelské volno,“
uklidňuje rodiče i žáky Mgr. Andrle. Také
školní jídelna je součástí stavebních prací
a nevyhne se jí několikadenní úplná uzávěrka. O ní však budou žáci a rodiče včas
informováni.
Skoro 40 let života školy zanechalo na
budovách šrámy. Ale rekonstrukce je opět
přivede k životu. Předně se změní vzhled
těchto dosud nevábných šedivých krabic. Barevná kombinace je sice prozatím
tajemstvím, ale už teď můžeme prozradit,
že se například na průčelých jednotlivých
budov objeví různé malůvky přímo z dílen

Policie informuje ...

Smrt čekala na přechodu ...
V Klášterci nad Ohří došlo k dopravní
nehodě, při které zemřel na přechodu
pro chodce člověk. 77letý muž vstoupil
do vozovky na přechodu v ulici Chomutovská v době, kdy tudy projížděl s vozidlem Škoda Felicia 42letý řidič z Ústí nad
Labem. Řidič z důvodů nepřiměřené
rychlosti nestačil zabrzdit a do přecházejícího muže narazil. Ten utrpěl zranění, kterým bohužel na místě podlehl. Na řidiče
čeká obvinění z trestného činu usmrcení
z nedbalosti.

Chtěl si užít, teď má problém ...
O velkém štěstí může hovořit majitel platební karty z Klášterce nad Ohří.
Ztracenou kartu totiž nalezl 24letý mladý muž, nevrátil ji majiteli, ale pokusil se
z ní vybrat hotovost. Zadal však chybný
PIN kód, a tak mu byla služba odmítnuta. Všechny peníze zůstaly na účtu a
na nepoctivého nálezce čeká obvinění
z trestného činu neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku. Za něj může skončit až na dva
roky ve vězení.
udělaná žádná izolace, takže jsme léta topili
pánu bohu do oken, věčně jsme řešili problémy s podlahou,“ ví své ředitel školy. Spojovací chodba mezi školou a tělocvičnami
se postaví nová, místo „skleníku“ vyroste
zděná stavba s klasickými okny.
čilý stavební ruch, který se rozjel v půlce
března, jde ruku v ruce s běžných chodem
školy. Zajímalo nás tedy, jak se to promítne
do výuky žáků. „Jinak to udělat nešlo. Harmonogram prací je navržen tak, aby se výuky dotkl co nejméně. Výměna oken v jedné
třídě vychází tak na 2-3 dny a pro tuto dobu
využíváme jiné prostory. Škola je plánovaná
jako 22třídní. V současné době máme obsazených 17 tříd, pět tříd je volných a dále tu
jsou odborné jazykové a počítačové učebny,
učebny zeměpisu, výtvarky ... s tím problém
nebude, to je naprosto v pohodě. Trochu

žáků školy, logo školy atd. Ale tím nejdůležitějším je určitě fakt, že výměnou oken
a zateplením fasády může škola ušetřit
až polovinu nákladů na provoz, což se
dá odhadnout na dobrých 500-700 tisíc
korun ročně. A za tyto peníze se dá opět
něco nového pořídit. Například vybavení
několika učeben nebo rekonstrukce elektrických rozvodů školy, protože, jak si ředitel Andrle postěžoval, už má „od revizáka
nůž na krku“ .
Na začátku nového školního roku 2010/11
bychom tedy měli kláštereckou „trojku“
spatřit v plné parádě. Byla postavena jako
první, a tak si omlazovací kůru zasloužila
určitě nejvíce. Ladem nezůstane ležet ani
okolí školy, pro které jsou také připravené
plány plné změn. Ale o nich zase někdy
příště.
-rony-

V ÝBĚR OV É ŘÍZENÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
zastoupený tajemnicí Mgr. Lenkou Antolovou
vypisuje výběrové řízení na pozici
PŘEDSEDA PŘESTUPKOVÉ KOMISE
s místem výkonu práce na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří
Přihlášku s veškerými náležitostmi v obálce označené „NEOTVÍRAT - VŘ PŘESTUPKY“ podávejte poštou nebo osobně v podatelně městského úřadu na adrese:
Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
nejpozději do 16. dubna 2010.

podrobné informace naleznete na www.muklasterec.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

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

V uplynulém roce a půl se Lázním Evženie podařilo úspěšně
završit dlouhý proces, na jehož
konci je titul nestátního zdravotnického zařízení a uzavřené
smlouvy s řadou zdravotních
pojišťoven včetně té největší,
VZP. Je ještě nějaká administrativní překážka, kterou je třeba
překonat, aby se Lázně Evženie
staly standardním lázeňským
zařízením?
V nejbližší době nás čeká důležitý
úkol a tím je získání statutu přírodních léčebných lázní. To by znamenalo možnost žádat o další smlouvy se zdravotními pojišťovnami a
tudíž i naději dalších příjmů. Zatím
sice jen v omezené míře, protože
nedisponujeme dostatečnou ubytovací kapacitou, nicméně je to
další krok na cestě k vyšším tržbám
a černým číslům.

dozorčí rady Lázní Evženie, kde
byly přezkoumány výsledky hospodaření společnosti v loňském
roce. Jak už bylo předesláno na
posledním jednání zastupitelstva,
vlastní hospodářský výsledek byl
- 4,8 milionu korun, což je ve srovnání s výsledky roku 2008 posun
k lepšímu o cca 2 miliony. V letošním roce pak plánujeme výsledek
hospodaření ještě o zhruba jeden
až dva miliony lepší. Nastoupený
trend je tak zcela jasný: postupné
snižování ztráty směrem k plusovým číslům.
Co se týče tržeb, ty v loňském roce
činily cca 6 milionů korun. Pro letošní rok pak počítáme s tržbami ve
výši cca 8 milionů korun. Plánovaného zvýšení bychom měli dosáhnout jednak navýšením plateb
ze strany zdravotních pojišťoven,
jednak zintenzivněním činnosti
wellness. A jsou i další způsoby, jak
dosáhnout růstu tržeb. V letošním
roce jsme například vyhráli soutěž
na ozdravné pobyty příslušníků
Policie ČR, přičemž hodnota tohoto kontraktu je více než 2 miliony
korun. Cílový stav tržeb, kterého
bychom chtěli dosáhnout zhruba
do tří let, je 10 až 11 milionů korun
ročně.

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.
Novinka: pojištění pohřbu PIETA. Možnost předplacení
si pohřbu. Informace v kanceláři pohřební služby.
STÁLÁ SLUŽBA:
Otevírací doba:
Telefon: 602 491 050 po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

Zloději se nechali lapit ...
Na útvaru policie v Klášterci nad Ohří
skončila dvojice mladých mužů ve věku
18 a 28 let. Oba místní obyvatele zadržela
hlídka krátce po činu, kdy se vloupali do
zaparkovaného vozidla Fiat Brava. Poškozeným oknem vnikli dovnitř, všechno
prohledali, ale dál se k ničemu nedostali.
Než stačili něco odcizit, byli zadrženi. I
tak bude muset majitel zaplatit za opravu poškozených věcí 18 tisíc korun. Na
pachatele čeká obvinění z poškozování
cizí věci a pokusu krádeže.

Nepříjemné probuzení ...
Na majitele domu v Miřeticích čekalo
jednoho rána nemilé překvapení. Když
se totiž probudili, zjistili, že zatímco spali,
měli v domě nezvaného hosta. Zloděj se
dostal do domu nezajištěnými dveřmi
zimní zahrady a odtud měl již přístup do
všech místností. Z jídelny sebral mobilní telefon a dvě stovky na hotovosti,
z pracovny majitele pak hotovost ve výši
17500 korun. Po totožnosti neznámého
pátrají policisté, bude-li dopaden, bude
obviněn z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

Plán mytí města 2010
dle ulic a spádových obcí
08.4.
09.4.
12.4.
13.4.

17. listopadu, V Zátiší
Dlouhá, parkoviště pod Dlouhou
Lesní, Větrná (křižovatka), 17. listopadu
Ječná, Příčná, Žitná, Krátká, Sportovní,
Luční
14.4. Pionýrů, Lidická, Dukelská, 17. listopadu
15.4. Družstevní, Okružní, Příčná, Lipová,
Topolová
16.4. Komenského, 17. listopadu
19.4. Na Vyhlídce, Mírová
20.4. Pod Stadionem, Královéhradecká
21.4. Školní, Budovatelů
22.4. Školní, Sadová
23.4. Sadová, Školní, U Potoka k silnici č.13
26.4. Řezáčova - Hornické domky
27.4. B. Němcové, Pražská, Za Korkem, Husova
28.4. Komenského, Ciboušovská, Souběžná
29.4. Nádražní, autobusové nádraží
30.4. Silnice č. 13 od ZKL k potoku
03.5. Silnice č. 13 od Gymnázia k potoku
04.5. Silnice č.13 od Tesca, Tyršova
05.5. Karlovarská, Ruská, Třebízského,
Palackého, Nerudova
06.5. Nám. E. Beneše, Zahradní, Kostelní, část
Chomutovská, Čechova, část Třebízského
07.5. Zahradní k mostu, Vodní, Kyselka
10.5. Rašovické sídliště
11.5. Švermova, Bezručova, Nad Tunýlkem,
Rokycanova, Urxova, Žižkova
12.5. Průmyslová zóna, Útočiště, Klášterecká
Jeseň, Lestkov
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Oprava varhan se zatím nechystá. Přednost dostal kostel
V únoru o osudu varhan diskutovali klášterečtí zastupitelé. Část z nich v čele s
Mgr. Dimunovou se klonila k tomu, aby
se město Klášterec přidalo k aktivitám
bývalých německých obyvatel, kteří prý
již sbírku na opravu varhan organizují.
Jak ale vysvětluje klášterecký farář páter
Artur Ściana, situace není tak jednoduchá,
je by se mohlo při pohledu zvenčí zdát.
Jakékoli plány na opravu varhan by bylo
vhodné konzultovat především s římskokatolickou církví coby vlastníkem kostela.
„Byl bych samozřejmě rád, kdyby se podařilo
varhany v kostele Nejsvětější Trojice opravit,
ale věc je trochu složitější. Pod kláštereckou
farnost, kterou mám na starost, spadají kromě Klášterce také obce Ciboušov, Domašín,
Petlery a Útočiště. Protože okolní farnosti
nejsou obsazené, spravuji vedle toho také
farnosti Boč, Rašovice, Perštejn, Louchov a
Okounov. V některých obcích byly kostely v
minulosti zrušeny a zbourány, jiné už nejsou
v majetku církve, ale stále zůstává několik
nemovitostí, za něž mám zodpovědnost
a jejichž opravy musím zajišťovat. Pokud
jde o rozsáhlejší rekonstrukce, tam nerozhoduji o věci já sám, ale je to v kompetenci
litoměřické diecéze. A její prioritou v tomto
regionu je v současné době oprava farního
kostela sv. Jakuba v Louchově,“ vysvětluje
Artur Ściana. „Louchovský kostel je ve velmi
špatném stavu. Má děravou střechu, omítka je silně poškozená, chybí okna i dveře, z
věžičky zůstala jen dřevěná kostra, uvnitř je
vypleněný,“ vypočítává klášterecký farář.
„Klášterecké farnosti se podařilo získat sto
tisíc korun na opravu poškozené střechy a
naše snaha bude proto nyní směřovat hlavně na záchranu tohoto kostelíku.“
Jak dále zdůrazňuje páter Ściana, finance je třeba investovat s velkým rozmyslem. „Někteří lidé si myslí, že církev je velice
bohatá, ale není tomu tak. Rozpočet mnou
spravovaných farností není nijak závratný
a já musím velmi dobře rozvážit, co bude
pro farnost přínosem. Před velikonočními
svátky se nám například podařilo položit
v presbytáři kostela Nejsvětější Trojice nové
koberce, takže to tu je teď mnohem útulnější. Mým velkým přáním je také zpřístupnit
kostel co nejvíce lidem. Dnes se kostel otvírá
pouze v čase bohoslužeb nebo tehdy, když
se zde koná nějaký koncert. To je určitě
škoda. Řešením by byly mříže u vstupu do
kostela, díky nimž by kostel mohl být otevřený po celý den a lidé by měli možnost
nahlédnout kdykoli dovnitř. Tohle jsou

(1212)

, s. r. o., CHOMUTOV

OBKLADY A DLAŽBY
Å nové druhy koupelen
Å množstevní slevy
Å obklady od 150,- Kč/m2
Páter Artur Ściana ukazuje neutěšený stav kostelních varhan
pro mne nyní podstatné věci. Byla by škoda se finančně vyčerpat
při shánění dvou milionů na opravu varhan a nakonec třeba tu
částku ani nedat dohromady,“ myslí si páter Ściana. Myšlenky
na rekonstrukci historických varhan se ale tak úplně nevzdává.
„Jednal jsem s panem starostou o tom, že pokud by se nám někdy
v budoucnu podařilo získat na opravu varhan dotaci, město Klášterec se bude snažit na opravu také přispět. Za to jsem samozřejmě
rád, protože je určitě dobré vědět, že se město nebrání vzájemné
spolupráci a je ochotné nám pomoci,“ říká páter Ściana.
A jak hledí na snahu některých zastupitelů iniciovat veřejnou
sbírku? „Chápu, že mají k této historické památce vztah a chtějí
přispět k její záchraně, ale jak už jsem řekl, celá věc je složitější a je
třeba vzít do úvahy veškeré souvislosti. Možná je škoda, že za mnou
žádný z nich před konáním zastupitelstva nezašel. Byl bych mu
vysvětlil, tak jako teď vám, že prioritou církve je nyní oprava kostela
v Louchově. Na rekonstrukci varhan v Klášterci církev peníze nemá
a ani v této souvislosti nepořádá žádnou sbírku. Pokud něco takového probíhá v Německu, nebráním se tomu, ale nic bližšího o tom
nevím,“ dodává závěrem páter Ściana.
Své představy o případné rekonstrukci varhan i o další vzájemné
spolupráci si budou moci zástupci města a římskokatolické církve
vyměnit u příležitosti květnové návštěvy litoměřického biskupa
Mons. Mgr. Jana Baxanta v Klášterci.
-lara-

Kostel sv. Jakuba v Louchově

Rovné příležitosti žen a mužů aneb „Půl na půl“ v prostředí Městského úřadu
„Rovné příležitosti nejsou kvóty, ale jde o základní způsob
nahlížení na společnost.“
Pro málo informované jistě téma zavánějící nepříliš
populárním feminismem. Název projektů „Půl na půl“
by mohl vyvolat představu, že by ve firmě mělo pracovat
50 % žen a 50 % mužů, není tomu tak. Dnes, kdy míra
registrované nezaměstnanosti vzrostla až na 9,9% - u
mužů činí 9,5%, zatímco u žen 10,6% - je téma rovných
příležitostí opět často diskutované. Jak tedy konkrétně
uplatňovat principy rovných příležitostí ve firemní praxi?
Principy bývají zakotveny ve strategických dokumentech firmy schvalovaných managementem společnosti. Jedná se konkrétně o nediskriminaci při náboru
pracovníků, při jejich odměňování, podpora kariérního
růstu žen prostřednictvím specializovaných tréninkových programů, zřizování jeslí či školek podporovaných
zaměstnavatelem, podpora flexibilních forem práce.
Jak je zřejmé, cílem není jen rovnost příležitostí, ale
umožnění souladu osobního a pracovního života.
Všichni víme, že sebedokonalejší dokument nezmění
lidské myšlení. Podstatné je přijmout principy a myšlenky rovnosti za vlastní. Město jako zaměstnavatel přibližně 70 osob nešlo cestou tvorby nových dokumentů
nebo úpravy stávajících. Přesto se striktně vyhýbáme
jakékoliv diskriminaci a uchazeče o zaměstnání posuzujeme výhradně podle individuálních předpokladů pro
danou pozici. Při výběrových řízeních se u nás s otázkami typu „kolik máte dětí, kdopak se Vám o ně stará, kdy

plánujete rodinu apod.“ rozhodně nesetkáte. Naprostou samozřejmostí je i rovnost platů, pevná složka
platu vychází z tabulek nařízení vlády, osobní příplatek
a odměny z kvality vykonané práce. Přestože v České
republice v porovnání se světem jsou ženy v managementu zastoupeny podstatně méně, na Městském
úřadu jsou vedoucí pozice zcela běžně obsazeny také
ženami. Dalším opatřením realizovaným v oblasti rovnosti příležitostí je flexibilní pracovní doba, která je u
nás na úřadě využívána již mnoho let. Za velmi důležité
považuji také udržování kontaktu matek na mateřské a
rodičovské dovolené s pracovním prostředím. Maminkám nabízíme možnost pracovat na částečný úvazek,
dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní
činnosti, mnohé z nich této příležitosti využívají. Tuto
možnost bychom pochopitelně nabídli i v případě otce
ve stejné situaci. V případech, zejména když se jedná o
splnění konkrétního úkolu, je možné pracovní dobu do
určité míry přizpůsobit individuálním potřebám.
Ke všem těmto opatřením přistoupilo vedení města
postupně, zvláště na základě osobních zkušeností.
K některým dalším v textu zmíněným formám uplatňování rovných příležitostí bohužel není možné vzhledem
k počtu pracovníků a charakteru práce vykonávané
na úřadě přikročit. Přesto si myslím, že v této oblasti
můžeme být pro mnohé větší zaměstnavatele dobrým
příkladem a věřím, že do budoucna si úřad udrží tuto
tendenci .
Mgr. Lenka Antolová, tajemník

Přišlo na adresu redakce ...
Proč si sami ničíme to hezké?
Obracím se na redakci Kláštereckých novin s postřehem z ulice Na Vyhlídce. Konkrétně se jedná o dlouhý panelák a přilehlou zeleň. Okolí panelových domů
na sídlišti Školní prochází poměrně dost velkou úpravou a přibyla mnohá parkovací místa pro osobní
vozy, takže si mnozí z nás můžeme zaparkovat téměř
u vchodu do svého bytečku. Přesto je zatěžko mnohým obyvatelům udělat pár kroků navíc a vystoupat

po přístupových schodištích, která vedou z parkoviště. Zkracují si cestu přes zeleň a tráva pod jejich
náporem pomalu a jistě mizí. Až se z těchto zdevastovaných trávníků začne prášit do bytů, budou tito
bezohlední lidé opět nespokojeni. Není škoda si takto ničit pěkné prostředí a poškozovat to krásné, co
zde celé dlouhé roky bylo?
Čtenář M.Š., Klášterec nad Ohří

SLOSOVÁNÍ O 1 MILIÓN KORUN
Telefon: 474 65 12 37,
e-mail: chomutov@remax.cz, www.remax.cz

Dotace pomohou památkám i sídlištím
Celá řada nejen stavebních, ale také kulturních akcí se
v Klášterci v minulosti uskutečnila díky finančnímu příspěvku ze státního či krajského rozpočtu. Bez těchto
dotací by se zmíněné akce neuskutečnily buď vůbec,
nebo by se tak stalo později či v mnohem „osekanější“
podobě. Také v letošním roce má město v plánu několik akcí, u kterých doufá ve finanční pomoc od státu či
Ústeckého kraje. V několika případech se už může Klášterec radovat, u jiných se zatím stále ještě čeká na výsledek.
Mezi ty úspěšné patří například projekt opravy zámecké
fasády či rekonstrukce dominanty kláštereckého náměstí, sloupu Nejsvětější Trojice. V prvním případě přispělo
městu 880 tisíci korunami ministerstvo kultury, v druhém
pak poskytl Klášterci 360 tisíc z Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústecký kraj. Zmíněné instituce podpořily ze svého rozpočtu i dvě tradiční kulturní
akce. Hudební festival Klášterecké hudební prameny se
může těšit na 100 tisíc korun z programu Ústeckého kraje na podporu regionální kulturní činnosti, ministerstvo
kultury podpořilo pro změnu taneční přehlídku Siraex. Je
ale otázkou, zda grant ve výši 40 tisíc korun organizátory
zmíněné přehlídky potěší, neboť od ministerstva žádali
o cca 130 tisíc korun víc. Jak ale ministerstvo na svých
webových stránkách vysvětluje, vzhledem k omezeným
dotačním prostředkům vyčleněným pro projekty profesionálního tance i vzhledem k velkému počtu žadatelů
o dotaci nemohly být úspěšné projekty podpořeny v
odpovídající výši.
Na dobré cestě je i žádost o dotaci z Programu prevence
kriminality ministerstva vnitra. Projekt na druhou etapu
výstavby hřiště u Základní školy Petlerská získal podporu
Ústeckého kraje, což je nezbytná podmínka pro postup
do dalšího kola výběrového řízení, které se uskuteční na
ministerstvu vnitra. To, zda projekt zpracovaný městskou
policií uspěje a do města tak připutuje požadováných
400 tisíc korun, bychom se měli dozvědět do konce tohoto měsíce. Zhruba ve stejné době by měly být známy i
výsledky programu ministerstva pro místní rozvoj na podporu regenerace panelových sídlišť. Zde má město své
želízko v podobě žádosti o dotaci na V. a zároveň poslední
etapu regenerace sídliště Panorama. Zřejmě největší projekty roku 2010 směřovaly na začátku února na Státní fond
životního prostředí. Tři projekty na zateplení dvou základních a pěti mateřských škol budou o miliony z Operačního

programu Životní prostředí bojovat s
nebývale silnou konkurencí. O ohromném zájmu ze strany měst a obcí z celé
České republiky svědčí fakt, že i když
byl termín přijímání žádostí stanoven
na období od 1. února do 31. března, už 2. února muselo být příjímání
žádosti zastaveno. Hodnota podaných projektů totiž během 24 hodin
výrazně překročila částku 3 miliardy
korun, která byla pro žadatele připravena. V minulosti už Klášterec v tomto
programu uspěl, výsledkem jsou tři
zateplená školská zařízení. Zda budou
mít štěstí i ta ostatní, to se dozvíme v
následujících týdnech.
-lara-

27.dubna 2010
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří při prodeji: 17 - 20 týdnů
Cena: 138 - 148,- Kč (dle stáří)
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Je možno si telefonicky objednat i
slepičky 10týdenní - cena 95 Kč/ks
Informace:
728 605 840 606 490 805
415 740 719 728 165 166
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Klášterecký zámek láká návštěvníky na nové expozice
Do právě začínající turistické sezóny
vstupuje klášterecký zámek kromě nové
poklady, které věnujeme samostatný
článek, také se dvěma novými expozicemi. Zatímco před dvěma lety obohatila
nabídku zámku výstava skřítků Vítězslavy Klimtové a loutek Matěje Kopeckého,
letos otvírané výstavy jsou zaměřeny spíše na dospělé návštěvníky. První novinkou
je stálá mineralogická expozice, kterou
si budou moci zájemci poprvé prohlédnout 15. dubna v souvislosti se zahájením
tradiční výstavy minerálů a hornické historie. „16. ročník výstavy minerálů a hornické historie se letos poprvé neuskuteční
ve velkém renesančním sále, ale v zámecké
galerii Thun. Důvod je jasný. V protilehlém
křídle bude zároveň s touto výstavou otevřena nová stálá expozice minerálů, takže
návštěvníci si budou moci projít obě výstavy najednou. Stálá expozice je zaměřena
na minerály z místních nalezišť Ciboušov,
Horní Halže... Vystavené minerály doplní
makrosnímky minerálů, exponáty zapůjčené z Národního technického muzea a také
několik svazků ze zdejší zámecké knihovny,“
popisuje mineralogickou expozici ředitel
zámku Petr Hybner.

zdejší sbírky patří, aby tyto prostory vyklidilo. Následně bylo třeba chodbu vymalovat,
pořídit nové vitríny, nainstalovat osvětlení
a samozřejmě shromáždit další zajímavé
exponáty.“ Symbolickou třešničkou na
dortu byly nové běhouny a závěsy, které
postupně zútulňují i ostatní zámecké prostory.
Vedle stálé výstavy minerálů se klášterecký zámek může od letošního března
pochlubit ještě jednou zajímavou expozicí, kterou Petr Hybner pracovně označuje
jako „holocaust“. Výstava na téma „Příběhy majetku obětí holocaustu“ je umístěna v části věnované expozici čínského,
japonského a evropského porcelánu.
„Opět jsme trochu potrápili Uměleckoprůmyslové muzeum a poté, co nám vyklidili
prostory pro budoucí výstavu minerálů,
jsme je požádali, jestli by nemohli provést
alespoň menší změnu v expozici evropského porcelánu, která se nachází v přízemí
zámku. Z muzea nám vyšli vstříc a zařadili
sem výstavu porcelánu z židovských sbírek,
který byl původním majitelům za 2. světové
války zabaven, nebo který sami stačili ukrýt
do uměleckoprůmyslového muzea. Kromě
porcelánu je součástí výstavy i několik kous-

Vítěz TýTý v „Kulturáku“
28. dubna od 19 hodin se v Kulturním
domě v Klášterci nad Ohří představí se
svým novým zábavným pořadem Karel
Šíp, čerstvý vítěz ankety TýTý v kategorii
osobnost zábavy, spolu s neméně populárním Josefem Náhlovským. Pořad má
název „Všechnopartička“ a jak již titul
napovídá, vyšli tvůrci při jeho realizaci z
oblíbeného televizního pořadu „Všechnopárty“, který získal ve výše uvedené anketě cenu za pořad roku. Všechny příznivce
dobré zábavy srdečně zveme a upozorňujeme na včasné zakoupení vstupenek
v předprodeji.
Vstupné činí 190 Kč, důchodci 150 Kč a
členové KMD 100 Kč.
-A. Trejbal-

Scénický tanec na prknech, která znamenají svět
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem otevřelo své prostory
malým umělcům. 13. března se v tomto
krásném prostředí konala Krajská postupová přehlídka dětského scénického
tance pořádaná o.s. SETKÁVÁNÍ při ZUŠ
Evy Randové v Ústí nad Labem, hlavním
organizátorem přehlídky je NIPOS-ARTAMA Praha za finanční podpory Ministerstva kultury. Kromě postupové přehlídky
jde především o přátelské setkání malých
a mladých tanečníků od 7 do 15 let, většinou žáků základních uměleckých škol,
aby představili svou celoroční práci a práci svých pedagogů „choreografů“ v prostředí, kam scénický tanec patří.
Kdo může říci, že tančil na „prknech“
opravdového velkého divadla? Tanečníci z Ústeckého kraje ano. Každý rok mají
možnost se tu sejít a letošní přehlídka byla
opravdu excelentní, pro mnohé vůbec
nejlepší, co kdy se v našem kraji konala.
K tomu jistě přispěly i takové drobnosti
jako např. velký počet dospělých diváků,
rodičů, nehlučící tanečníci, přiměřeně
dlouhý program apod. V zákulisí a vůbec
v celém divadle panovala příjemná atmosféra, klid a pohoda. Zde se potvrdilo, že
práce pedagogů „choreografů“ si zaslouží
důstojné prostředí pro výslednou prezentaci své práce a práce dětí. Právě
v tomto prostředí (divadelním) divák a
rodič pozná tu pravou hloubku, kvalitu,

Velikonoce na zámku - jaro je tady

Cesta k nové expozici nebyla tak úplně
snadná. „Na samém začátku bylo několik minerálů založených kdesi na zámku,“
vzpomíná ředitel Hybner. „Takže jsme měli
exponáty, ale nevěděli jsme, kam s nimi.
Neměli jsme žádné volné místo, kde bychom je mohli vystavit. Jako nejvhodnější
se nám zdála chodba v protilehlém křídle
galerie Thun. Jenomže tam - podobně
jako ve všech ostatních nevyužitých částech kláštereckého zámku - bylo skladiště.
Nejprve jsme se tedy museli dohodnout s
Uměleckoprůmyslovým muzeem, kterému

ků nábytku, který ale zůstal na svém původním místě ve sbírkách, pouze byl doplněn
vysvětlujícími popisky. Počítám s tím, že
tato výstava nevyvolá jen kladné ohlasy.
Je možné, že mezi některými návštěvníky
z Německa sklidí zvlášť přiložené popisky
určitou nelibost, ale taková je prostě skutečnost. Věřím ale, že těch kladných ohlasů
bude většina,“ doufá Petr Hybner.
Závěrem dodejme, že spoluautorkou výstavy porcelánu z židovských sbírek je sama
ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v
Praze Helena Koenigsmarková.
-lara-

Přišlo na adresu redakce ...
Dobrých zpráv není nikdy dost ...
Vedení Základní školy, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov, zastoupené ředitelkou školy Mgr. Janou Dimunovou, spolu s kolektivem všech zaměstnanců si dovoluje poděkovat své kolegyni Mgr. Soně Jirovcové, že pomohla pro Bc.
Jana Šestáka, kolegu s vrozeným zdravotním problémem, získat výraznou finanční
částku, z níž si Honza zakoupí kompenzační pomůcky, jež mu pomohou pomalými krůčky naplňovat přání vrátit se opět k možnosti plnohodnotného pohybu.
A protože dobrých zpráv opravdu není nikdy dost, tak ještě jedno poděkování, které
náleží skupině mladých podnikatelů v Praze, kteří s naprostou samozřejmostí tyto peníze Honzovi darovali. Paní učitelka a tito mladí lidé pochopili, že větší štěstí než přijímat
je dávat. Svým etickým cítěním a samozřejmostí svého počinu jsou nejen nám, zaměstnancům školy, příkladem hodným následování.
Mgr. Jana Dimunová, ředitelka ZŠ Krátká

I když se zima stále brání, jak může, jaro
je tady a „basta fidly“! Klášterecký zámek
zahájil sezónu už tradičně pletením
pomlázek. Ale ještě dříve, než otevřel své
brány této první velké a očekávané akci,
připravil v předstihu jako bonus koncert
populárních „Maxíků“. Ten se měl podle
plánu odehrát na nádvoří zámku. Jenže
právě počasí bylo proti, a tak natěšené
děti spolu s „těžkotonážníky“ musely
vzít za vděk „azylem“ kulturního domu.
Samozřejmě že nikdo nelitoval, protože
Maxim Turbulenc to prostě s dětmi umí
a koncert byl perfektní. Většina dětí si to
stejně vynahradila o týden později, když
si na zámek přišly uplést tu pravou velikonoční pomlázku a přitom ještě měly
možnost shlédnout připravený kulturní
program, jehož vrcholem byl živý tygr
Čiko a medvěd Jerry. Jaká příjemná
atmosféra na zámku panovala, nejlépe
dokreslí fotogalerie na našem serveru
www.klnoviny.cz
-rony-

Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270, 432 01 Kadaň
E-mail: figas@seznam.cz
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Foto: archiv
myšlenku a smysl předvedených choreografií lépe než v nekvalitních a pro tento
typ představení technicky nepřizpůsobených kulturních zařízeních, kde většinou
diváci hlučí a jen málokdo z nich vnímá,
co se před ním odehrává – hlavně že vidí
svou ratolest, a už vůbec si neuvědomuje,
že pedagog spolu s jejich dětmi předvádí
opravdu i několikaletou práci. Proto veliké
díky rodičům, kteří neváhali a přijeli se na
své děti podívat, byli svědky tak krásné
přehlídky a jistě doporučí i dalším rodičům, aby tak příští rok učinili také.
A hodnocení poroty? Přímý postup na
Celostátní přehlídku dětského scénického tance KUTNÁ HORA 2010 a ocenění za
pohybové naplnění tématu a hudby a za
pedagogické vedení v choreografii získala choreografie VÍM, NEVÍM... Zory Breczkové se souborem ze ZUŠ Klášterec nad
Ohří, návrh na postup a ocenění za atmosféru choreografie a citlivou interpretaci a
ocenění za pedagogické vedení v choreografii získala choreografie KAPKY Z NEBE DO NEBE Zory Breczkové, tentokrát se
souborem ze ZUŠ Kadaň. Další návrh na
postup a ocenění za pedagogické vedení
v choreografii a za atmosféru choreografie a za citlivou interpretaci získala choreografie VZPOMÍNKY VE VĚTVÍCH Martiny
Hroudové ze ZUŠ Ústí nad Labem.
Porota složená z odborníků přes taneční
výchovu dětí, výtvarnice a hudebníka
měla velmi těžkou práci, neboť, jak sama
říká, „přehlídka byla opravdu kvalitní a
nejraději bychom poslali do celostátní
přehlídky většinu choreografií, protože
by si to jistě za svou interpretační i pedagogickou práci zasloužily.“ A tak nešetřili
oceněními a chválou a podporou pro
všechny dětské tanečníky.
Dovolte poděkovat všem dětem ze ZUŠ
Klášterec nad Ohří a ZUŠ Kadaň za jejich
předvedené výkony na jevišti, za jejich
trpělivost, odhodlání a radost věnovat se
rozvoji své fantazie, tvůrčím pohybovým
a tanečním schopnostem a poznávat
umění a rozpoznávat v něm různé kvality
a hodnoty. Jistě jim to bude v budoucnu
k užitku. Díky patří také jejich rodičům.
Zora Breczková,
člen odborné rady NIPOS-ARTAMA Praha
pro scénický tanec, taneční pedagog
-redakčně kráceno-
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Novou pokladnu by už turisté neměli minout
Od konce března vítá návštěvníky
kláštereckého zámku zbrusu nová
pokladna. Nové není pouze vybavení
pokladny, ale samotné její umístění.
„Pokladna, která je zároveň také recepcí, je konečně v místech, kde by ji lidé
neměli minout,“ pochvaluje si ředitel
zámku Petr Hybner. „Původní pokladna byla dost stranou a mnozí turisté
měli problém ji najít. Teď se nachází
přímo ve vstupu do zámku, což je určitě lepší.“ Jak prozradil ředitel Hybner,
nově otevřená pokladna není jen
místem, kde si návštěvníci koupí
vstupenku do zámku. „Pokladna bude
zároveň sloužit jako výchozí bod všech
čtyř prohlídkových okruhů. Návštěvníci
si zde mohou také zakoupit různé upomínkové předměty vztahující se k zámku a v nově nainstalovaných vitrínách
je vystavena keramika z dílny místní
výtvarnice Nikol Beranové. Lidé si tak
budou moci z kláštereckého zámku
konečně odvézt nejen duchcovské věci,
ale také místní keramiku.“
Protože se na kláštereckém zámku
snaží smysluplně využít každé místo,
ladem nezůstanou ležet ani prostory
bývalé pokladny. „V uvolněných pro-

storách jsme vybudovali zázemí pro
průvodce, což je s ohledem na zahájení
nové sezóny velmi aktuální. Dále se zde
nachází kancelář hlavní průvodkyně,
paní Řezníčkové, která tak bude mít své
ovečky hezky na očích a bude moci lépe
dohlížet na to, aby vykonávali svou práci
co nejlépe,“ vysvětluje s úsměvem Petr
Hybner.
Zhruba do půl roku by měly být do

této části zámku přemístěny i kanceláře ředitele a ekonomky, které se v současné době nacházejí v prvním patře.
„Po přestěhování se nahoře uvolní další
čtyři místnosti, do kterých se časem rozšíří muzeum českého porcelánu. Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem
tu chystáme expozici moderního designu,“ prozrazuje své plány do budoucna
ředitel zámku Petr Hybner.
-lara-

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 28. května
Galerie v zámecké věži
S FOTOAPARÁTEM
ZA SKŘÍTKY POHÁDKOVÉ ZEMĚ
Výstava fotografií skřítků výtvarnice Vítězslavy Klimtové očima Pavla Veselého

16. dubna v 19 hodin
Kino Svět
VLKODLAK
USA 2010, 102 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

do 28. května
Weberův dům - SCHKO Labské pískovce
PEROKRESBY PETRA NESVADBY
Výstava je otevřena v pracovních dnech
od 8 do 15 hodin

17. dubna v 19 hodin
Kino Svět
SVÍTÁNÍ
Austrálie/USA 2009, 98 minut, české titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

od 9. dubna do 5. května
Galerie Kryt
KRISTIAN KODET: GRAFIKA
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 9.4.
od 17 hodin.
Po vernisáži následuje setkání s Kristianem Kodetem na zámku.

Sdružení Klas zazářilo v Lounech
Jako každý rok tak i letos se v polovině března konalo Lounské divadlení, což je
okresní přehlídka amatérského divadla. Divadelní sdružení Klas se této přehlídky zúčastňuje pravidelně. Letos odjelo soutěžit o postup na národní přehlídku
Divadlo Zdrhovadlo se hrou Příliš hlučná samota. Hru podle stejnojmenné
novely Bohumila Hrabala zdramatizoval a zároveň zrežíroval Václav Polda. Do
hlavní a zároveň jediné role obsadil Jana Milotu. Tuto hru mohli diváci v Klášterci
vidět dvakrát, jednou v rámci Kláštereckých divadelních žní a jednou jako součást oslav 40. výročí znovuzaložení amatérského divadelního souboru ve městě. V Lounech se Zdrhovadlo utkalo se soubory z Litoměřic, Terezína, Pardubic
a z České Lípy. Po každém představení následoval rozborový seminář s odbor-

9. dubna v 19 hodin
Kino Svět
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR 2009, 118 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 80,- Kč
10. dubna v 19 hodin
Kino Svět
BRATŘI
USA 2009, 105 minut, české titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

18. dubna od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
OD RENESANCE PO SPIRITUÁL
Účinkuje: Gentleman Singers
Pořádá Základní umělecká škola
Vstupné: 100,- Kč
20. dubna v 19 hodin
Kino Svět
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
Francie/Kanada/VB 2009, 122 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
21. dubna v 19 hodin
Kino Svět
ČERNEJ DYNAMIT
USA 2009, 90 minut, české titulky.

23. 4. pátek v 17.00 hodin

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU

náš
tip

USA/Kanada 2010, 117 minut, český dabing.
Percy Jackson má ve škole
věčně problémy. To je ale
to nejmenší, co mu teď
dělá starosti. Sice je právě
začátek 21. století, ale zdá
se, že antičtí bohové z bájného Olympu se rozhodli
sestoupit ze svých trůnů
a tím i vstoupit do Percyho života. Percy se totiž
z ničeho nic dozvídá, že
jeho skutečným otcem je
Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Aby toho nebylo málo, nejvyšší z bohů,
samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající blesky…
Nad celým světem se začnou stahovat zkázonosné mraky, a tak se Percy vypraví
do Tábora Napůl Vyvolených (Camp Half Blood), kde se musí naučit ovládat své
nově nabyté schopnosti a dovednosti, aby i díky nim dokázal zabránit hrozící
zničující válce mezi bohy.
Mládeži přístupné, Vstupné: 40,- Kč

ŘÁDKOVÁ
Prodám dveře plastové vchodové
masivní, 4 panty, 5 bodý zámek, částečně prosklené, rozměr 90x200, 100x200
cm vč. zárubně. Bílé a hnědé. Nové s
dokladem. Cena 7800 Kč/ks. Přivezu
zdarma kamkoliv. Tel.: 777 106 709
Pronajmu byt 1+KK v Kadani, za 5 500,Kč/měs + vratná kauce 11 000,- Kč.

INZERCE

STAVEBNÍ PARCELY
NA PRODEJ

V NABÍDCE JE 9 PARCEL PRO RODINNÝ DŮM A 2 PARCELY PRO BYTOVÝ DŮM

nou porotou. A jak to dopadlo? Divadlo Zdrhovadlo si odvezlo všechny
hlavní ceny. Václav Polda získal cenu
za režii a scénografii, Jan Milota cenu
za nejlepší mužský herecký výkon a
Příliš hlučná samota se stala nejlepší
inscenací podle odborné poroty, čímž
si vysloužila přímý postup na Národní
přehlídku do Děčína. Palce můžete
kláštereckým amatérům držet v první
polovině května.
Z. Nyklíčková, Sdružení Klas

PODĚKOVÁNÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE

+420 602 427 890
+420 608 981 265

Zúčastnila jsem se 6. března v kláštereckém kulturním domě setkání
obyvatel, kteří byli vystěhováni
kvůli elektrárnám. My s manželem
jsme učili ve Vernéřově 14 roků. Byl
to pro mě radostný okamžik sejít
se po 40 letech s žáky. Vzpomínali
jsme na léta dětství, ve škole jsme
měli děti pěti národností, pomáhali si a docházka byla stoprocentní.
Přišli i nemocní, škola pro ně byla
druhý domov. Z Karlových Varů
k nám posílali učitelky na praxi a
některé zůstaly natrvalo. Srdečně děkuji všem, kdo se o setkání
postarali. Byl to Jan Houška, starosta Klášterce nad Ohří, paní učitelka
Tschakertová a pan Miloslav Král.
Jarmila Dvořáková

12. a 13. dubna v 19 hodin
Kino Svět
KNIHA PŘEŽITÍ
USA 2010, 118 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
14. dubna v 19 hodin
Kino Svět
KATKA
ČR 2010, 90 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
15. dubna v 19 hodin
Kino Svět
DVOJKA
ČR 2009, 90 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
od 15. dubna do 30. června
Galerie Thun
16. VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ
HISTORIE
Tradiční výstava minerálů a hornické historie.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
15. dubna od 16 hodin
16. dubna v 18 a 19 hodin
Zámek
THUNOVÉ SE VRACÍ
Netradiční prohlídka Muzea českého porcelánu obohacena o autorské představení Divadelní společnosti KLAS.
Vstupné zůstává klasické: 70,- Kč, slevy
50,- Kč
Nutné rezervovat předem!

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
21. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE
SNĚHU
Repríza divadelní hry.
Hraje Divadelní společnost Klas ke 40.
výročí divadla v Klášterci nad Ohří.
Vstupné: 40,- Kč / KMD: 20,- Kč
22. dubna od 16:30 hodin
Městská knihovna
PROTIKLADY
Posezení nad knihou s Renatou Šindelářovou a Milanem Prokšem
22. dubna od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
DÁMSKÝ KLUB
Téma večera: Homeopatie a Autopatie aneb Cesta k tělesné a duševní harmonii
Hlavní host večera Mgr. Jiří Čehovský.
Módní přehlídka Boutique Lucie Kadaň
- Jaro 2010.
Vstupné: 80,- Kč
22. dubna v 19 hodin
Kino Svět
PEVNÉ POUTO
USA/VB/Nový Zéland 2009, 135 minut,
české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Fotbalové jaro se rozjelo
FK Postoloprty – FK Klášterec 1 : 3 (0 : 1)
V prvním utkání jarní části soutěže nepotvrdili klášterečtí fotbalisté pesimistická slova svého trenéra z rozhovoru v minulém čísle Kláštereckých novin. Na
postoloprtském hřišti vyhráli 1:3 a poskočili na devátou příčku tabulky 1. A třídy krajského přeboru.
„Hra se nám perfektně dařila a soupeře jsme v prvním poločase k ničemu nepustili,“
popisoval zápas v Postoloprtech trenér Jiří Janda.
„Vytvořili jsme si spoustu šancí a spoustu jsme neproměnili. Ve druhém poločase to
bylo stejné a soupeř až v poslední minutě po chybě ve zdi snížil z trestného kopu.“

FK Klášterec – SK Kopisty 1 : 1 ( 1 : 0 )
Zatímco zápas s posledními Postoloprty byl poměrně jednoduchou záležitostí, první jarní domácí utkání s celkem SK Kopisty byl tvrdší oříšek.
Hosté vystrčili růžky už v 5. minutě a domácí zachránilo včasné vyběhnutí
gólmana Gabrhela. O pět minut později protáhl kosti hostujícího brankáře
Jelínka Martin Moises technickou střelou asi z dvaceti metrů. Ve 20. minutě
měli domácí namále, když hosté pronikli po levé straně až před branku a míč
nepadl do sítě jen kvůli velkému nahuštění hráčů před Gabrhelem. Za další tři
minuty se podobná akce opakovala a domácí pokoušeli štěstěnu stále víc a
víc. Tentokrát zabránil gólu Gabrhelův zákrok. Stejně mohli domácí děkovat
svému brankáři osm minut před koncem poločasu, když zlikvidoval samostatnou akci Milana Hriba. Stejný hráč, tedy brankář Gabrhel, se však v téže minutě
málem postaral o trenérův infarkt, když si hrál u branky tak dlouho s míčem, až
se k němu dostal Hrib a tak tak, že to neskončilo gólem. S blížícím se koncem
první části hry zvýšili domácí aktivitu. Pěknou střelou, i když mimo branku hostů, se představil Martin Rychtář. Ještě hezčí střelu pak předvedl ve 44. minutě
Petr Krpálek z trestného kopu. Tato střela také znamenala vedení domácích, se
kterým i odcházeli do šaten.
Slibně rozehranou partii však domácí nedokázali ve druhé části hry udržet.
Nejprve hosté protáhli Gabrhela hezkou střelou z levé části velkého vápna.
Petr Krpálek v 58. minutě nastřelil tyč z trestného kopu, když téměř překonal
nového brankáře hostů. Už na konci prvního poločasu vystřídal zraněného
Lukáše Jelínka Michal Kutner. Nastřelená tyč domácí asi hodně dlouho mrzela.
V 71. minutě totiž hosté srovnali. Milan Němec dal gól téměř přesně ze stejného místa a stejným způsobem jako v prvním poločase Petr Krpálek. Poslední velkou šanci měli domácí v 75. minutě. Martin Moises se probojoval až do
vápna a podařilo se mu nacentrovat před branku. Míč se však k nabíhajícímu
Josefu Papouškovi nedostal a zápas skončil remízou 1:1.
„Z dnešního zápasu jsem zklamaný,“ sdělil nám po utkání trenér Jiří Janda. „Ani
z padesáti procent jsme nepotvrdili výkon z Postoloprt. Hra byla špatná, to se
nemůže líbit nikomu. Přitom zápas jsme měli perfektně rozehraný, upozorňoval
jsem hráče na disciplínu v obraně, ale hráči na sebe nemluví a je to špatný.“

Snowboardisté ukončili sezónu a bilancují
Český pohár 4x4 i juniorský Rookie Cup
prošly kvůli všudypřítomné finanční krizi
odtučňovací kůrou a místo loňských sedmi kol seriálu se v letošním ročníku muselo vše vměstnat do čtyř jednotlivých závodů v každém poháru. To však neznamená,
že by tím úroveň českého snowboardingu šla jakkoli dolu. Čeští riders se začínají
pomalu přibližovat světové úrovni. Bezesporu to platí o nejlepší české jezdkyni
Šárce Punčochové, která je v současné
době na druhém místě světového žebříčku TTR a zúčastnila se nedávné olympiády
ve Vancouveru. V druhé řadě to platí také
o mladých juniorských nadějích, které se
pomalu začínají významně zařazovat do
evropských výsledkových listin. Jaká škoda, že se tento vzestup úrovně českého
snowboardingu nedá přisoudit jakékoli
systémové práci české tělovýchovy, ale
pouze píli jednotlivých sportovců za částečné podpory sponzorujících firem. To
však není u nás ve sportu problém jenom
snowboardingu.
Teď už ale k českým pohárům. Do zmíněného kolotoče dvou českých pohárů
nasedli postupně ve snowboardových areálech Lipno a Rejdice i klášterečtí mlaďasové Jakub Král, Michal Biša a Filip Bartoň. Pro
Filipa, odchovance lyžařského oddílu na
Klínovci, znamenal tento rozjezd nabírání
zkušeností ve freestylovém ježdění na prkně. Ovšem pro Jakuba a Michala byly tyto
závody prvních dvou kol českých pohárů
velice smolné. Kuba odjel obě kola s velkým
sebezapřením s virózou a zánětem středního ucha, takže na své největší soupeře
nabral mírnou bodovou ztrátu. Michal měl
smůly letos ještě více. Po vyléčeném zranění kotníku si při tréninku před závodem
v Rejdicích při pádu zlomil klíční kost, a tím
pro něj soutěžní sezóna skončila.
V únoru proběhlo na Klínovci Mistrovství
ČR v U-rampě, kde Kuba Král těsně získal
pomyslnou bramborovou medaili a v
Evropském poháru z 50 dospělých rampových specialistů získal ve svých 13 letech
hezké 20. místo. Rovnou z Klínovce odjela
juniorská reprezentace na týdenní soustředění do Orlických hor přímo do dějiště
třetí soutěžní zastávky na Číhalce. O tom,
že se Kubovi tento víkend povedl, svědčí i
jeho hodnocení na hlavním snowboardovém serveru Freeride: „Kuba Král nevyrostl
za poslední rok pouze do výšky, ale hlavně
v progresu svého ježdění. Jeho jízda 50-50 to

fakie na speed railu, switch bs 180 na skůčku,
solidní bs 720 na big airu a bs air s bs grabem
na corneru ho vynesla k vítězství ve své kategorii a na celkově třetí místo. Jen tak dál!“

Motokros
Mladý klášterecký motokrosař Tomáš
Jindra se na konci března zúčastnil
prvních letošních závodů. V Merklíně si ve třídě 65 ccm vybojoval třetí
místo.
„Svých prvních závodů se v Merklíně
zúčastnil také Petr Gregor,“ řekl nám po
závodě Tomáš Jindra starší. „Ze sedmadvaceti závodníků skončil na osmnáctém místě, což vůbec není špatné.“

Tenis

Návrat Jakubovy formy a radost z ježdění byly znát i později na domovské klášterecké sjezdovce Alšovka, kam si místní
parta zvaná „Young Guns“ odskočila na
pohodové poježdění o ceny za podpory
sponzorů K 2, Loap, Kabel 1 a TJ Klášterec.
Poslední kolo Rookie Cupu se odehrálo
na Svatém Petru v Krkonoších. Opakované vítězství v pohárovém závodě Jakubovi zajistilo i celkové vítězství v celé sérii, a
tím si jako hlavní cenu vyjel bezplatnou
účast na týdenním červnovém campu na
italském ledovci Schnastal se závěrečným
letním contestem World Rookie Festem.
Na český pohár na Svatém Petru navázal
i závod mezinárodní série World Rookie
Fest. Také zde se Kubovi jedoucímu na
vítězné vlně podařilo obsadit první místo
před reprezentačním kolegou Ondrou
Porkertem a norským závodníkem. Tímto vítězstvím si vyjel kredit pro přímou
účast v dubnovém finále celé série WRF
v rakouském Ischglu.
Závěr sezóny proběhl ve Špindlerově Mlýně finálovým kolem českého poháru 4x4,
závodem na Klínovci v HalfPipe a začátkem
dubna čtyřdenní největší snowboardovou
show v českých horách Buton Spring Session. Po tomto oficiálním zakončení české
sezóny a po krátkém odpočinku čeká naše
jezdce znovu cestování za sněhem na alpské ledovce, kde se budou snažit o další
výkonnostní růst pro příští sezonu.

Národní pohár přinesl karatistům medaile i zranění
Klášterečtí karatisté se v polovině března zúčastnili prvního letošního Národního
poháru v karate, který se konal v Bílině.
„Po roce opět začala závodit Petra Skoupilová a skončila mezi seniory v kata čtvrtá
a v kumite druhá,“ sdělil nám trenér Josef Patík. „Jsem s tím naprosto spokojený a
velkou radost mám především ze starších dorostenců. Čtyři naši závodníci se umístili
v první osmičce. To samé bylo mezi juniory a Ondřej Novotný a Michal Levý skončili
dokonce na medailových pozicích.“
Výsledky karatistů na NP v Bílině:
Mladší dorostenky
Zuzana Struková - 7. místo KATA a 5. místo KUMITE
Starší dorostenci
Jan Kříž - 6. místo KUMITE
Štěpán Krejčík - 5. místo KUMITE
Michal Levý - 2. místo KUMITE
1. místo Struk, Krejčík, Kříž - KATA TÝM
Junioři
Štěpán Krejčík - 7. místo KUMITE
Jan Kříž - 6. místo KUMITE
Michal Levý - 3. místo KUMITE
Ondřej Novotný - 8. místo KATA a 2. místo KUMITE
3. místo Struk, Krejčík, Novotný - KATA TÝM
Seniorky
Petra Skoupilová - 4. místo KATA a 2. místo KUMITE
Bohužel pro klášterecké karatisty došlo během soutěže
k jedné nepříjemnosti. Jan Kříž poprvé startoval v kategorii
starších dorostenců a juniorů a v obou skončil na krásném
šestém místě, ale... „Dvakrát dostal nepříjemný úder na hlavu,“
vysvětloval trenér Patík. „Soupeř sice dostal napomínání, ale
Honza to bohužel odnesl otřesem mozku a skončil na dva dny
na pozorování v nemocnici.“
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V sobotu 3. dubna se v nafukovací hale
Tenisového klubu Lázně Evženie uskutečnil poslední turnaj Winter cupu. Turnaje, který se hrál během celé zimy, se
zúčastnilo patnáct družstev, která spolu hrála systémem každý s každým.
„Dnešní závěrečný turnaj se hraje systémem vyřazovacího pavouka,“ vysvětloval organizátor turnaje Petr Gillich.
„Takže uvidíme, kdo se přes zimu nejlépe
připravil a vyhraje Winter cup.“
Z vavřínů vítězství se nakonec radovala
dvojice Gillich – Plomer, která ve finále porazila 2:0 na sety dvojici Smolík
– Bašus.

AVAL
Financial
www.avalfinancial.cz
• NEBANKOVNÍ PŮJČKY SE
ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
• PŮJČKY NA DRUŽSTEVNÍ
BYT
• VYPLACENÍ EXEKUCE

Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního zdroje?

VOLEJTE:

724 677 035
Šachový turnaj
Na konci března se v Klášterci nad Ohří
uskutečnil již 9. ročník Kláštereckého
poháru v šachu. Klášterecký turnaj je
zařazen do seriálu Grand Prix Ústeckého šachového svazu a to již 8. ročníku.
„Seriál má celkem sedm turnajů a ten
náš byl pátý v pořadí,“ vysvětloval pořadatel kláštereckého turnaje Petr Gruss.
„Hrálo se ve 3 kategoriích: dorost, starší
žáci a mladší žáci. Dívky hrály společně
s chlapci.“
Turnaje se účastnilo celkem 107 chlapců a dívek. V kategorii dorostu hrálo
14 hráčů, ve starších žácích 42 a mezi
mladšími žáky bylo 51 hráčů. V kategorii starších žáků hrál Ondřej Toman se
sestrou Michaelou.
„Ondrovo šesté místo je pěkné,“ chválil
Petr Gruss. „Ondra má stabilně vyrovnané turnaje, a proto je v seriálu po pěti turnajích na pěkném 3. místě. Budeme mu
držet palce i v dalších dvou turnajích.“
V dorostu hráli za Klášterec Drahomír
Krásný a Helena Grussová. Krásný
skončil na šestém místě se ziskem čtyř
bodů ze sedmi možných. Helena Grussová získala čtyři a půl bodu a skončila
na třetím místě a na prvním místě mezi
dívkami.
„Turnaj jsme letos hráli v prostorách první
základní školy a já bych chtěl tímto poděkovat paní ředitelce Dimunové,“ dodal na
závěr organizátor Gruss. „Uznání a dík
však patří i všem pomocníkům. U počítače Zdeňku Vyskočilovi ml. a děvčatům
z domu dětí a mládeže Volňásek. Zapomenout nemohu ani na pomoc Miloše
Tomana, který se staral o příjemný pobyt
rodičů a trenérů z řad hostů.“
Nové číslo vyjde 19.
22. června
dubna 2010
2008
Uzávěrka příštího čísla je
14.
11.04.
6. 2008
2010
Uzávěrka pro inzerenty je
16.
13.04.
6. 2008
2010

