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Desítky milionů korun z EU
jdou do oprav školských zařízení.

4. ročník festivalu Klášterecké
hudební prameny skončil.

Tři z nich se dočkají v příštím roce
kompletní obnovy
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Rozhovor s Jaroslavem Svěceným

zdarma

Házenkářky vyhrály kvalifikaci
o 1. ligu
Hrát ji ale nebudou.
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Konec července
bez teplé vody

Delegace z holandského Baarnu se v Klášterci cítila jako doma

ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem v Chomutově připravila termíny letošních odstávek
teplé užitkové vody během prázdninových měsíců. Odstávky proběhnou v lokalitě Elektráren Tušimice a Prunéřov, které
zásobují teplem Kadaň, Klášterec nad Ohří,
Chomutov a Jirkov. V současné době se
ČEZ Teplárenská, a. s., zaměřuje na preventivní údržbu a případnou opravu všech
svých primárních rozvodů. „Důvodem
odstávek jsou opravy, revize a diagnostika
technického stavu horkovodů a parovodů
a dále nutné opravy zdrojů tepla tak, aby
byla v následujícím topném období zajištěna
vysoká spolehlivost dodávek zákazníkům.
Jednotlivé úseky odstavujeme jen na nejkratší dobu,“ poznamenal k tomu Petr Kreissl,
výrobní ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.
Odstávky teplé užitkové vody pro domácnosti i podnikatelské subjekty jsou naplánovány následovně: Chomutov a Jirkov
7.-20.7., Kadaň 5.-18.7., Klášterec nad Ohří
23.7 – 1.8.
O. Schnepp

Termíny vydání
Kláštereckých novin
v srpnu 2008
Vážení čtenáři, během letních měsíců
porušíme z důvodu čerpání dovolené
14denní cyklus vydávání Kláštereckých
novin. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné počasí a příjemné strávení
dovolených.
Klášterecké noviny vyjdou:
14. a 28. srpna

Baarn - 24tisícové město ležící jen několik kilometrů od hlavního města Holandska Amsterdamu je už 12 let partnerským městem
Klášterce nad Ohří. V červnu 1996 bylo partnerství stvrzeno podpisem dvouleté smlouvy o spolupráci a přátelství mezi Kláštercem
nad Ohří a Baarnem. Od té doby pokračuje čilý přeshraniční styk až dodnes. V září loňského roku vyrazila klášterecká delegace do
Baarnu, aby podepsala za přítomnosti baarnského starosty J. Groota a tajemnice L. Pielanem smlouvu o pokračování dosavadní
spolupráce. Tehdy přislíbil starosta Baarnu Jan de Groot, že Kláštereckým návštěvu oplatí a na začátku července 12členná výprava
dorazila. Starosta města Jan Houška holandskou delegaci přijal na radnici, ovšem uhlazené oficiality šly stranou. Jak ukazuje náš
snímek, návštěva se nesla v duchu přátelství a pohody. Baarnští strávili v našem městě čtyři dny. Jaké byly, se dozvíte na straně 5.

Kníže Metternich způsobil české krajině velký problém
Bolševník. Až čtyři metry vysoká,
vysoce invazní rostlina, která postupně vytlačuje ostatní rostliny ve svém
okolí. Šťáva z lodyh a listů bolševníku způsobuje na denním světle těžké
poleptání a puchýře, které se velice
špatně hojí. Snaha o jeho vymýcení
v zasažených lokalitách trvá řadu let.
Kalamitního stavu dosáhlo rozšíření bolševníku v západních Čechách,
hlavně na Sokolovsku. Teď se této
„okrasné“ rostlině zalíbilo i u nás, v
těsné blízkosti zahrádkářské kolonie v
Mariánském údolí.
Na výskyt bolševníku v této lokalitě nás
upozornil jeden z místních usedlíků.
Fotografie, které nám přinesl, mluvily
jasně: situaci je třeba řešit. A s ohledem
na množství vzrostlých rostlin by měl
radikální zákrok přijít velmi rychle. O
několik dnů později jsme se na místo
vypravili spolu s pracovníky odboru
životního prostředí Ing. Ivanou Dzugasovou a Ing. Liborem Kocábem. I z
jejich úst zaznělo, že se musí začít ihned
jednat. „Nejprve je třeba zjistit majitele
zasažených pozemků, kteří mají ze
zákona povinnost bolševník likvidovat
a zabránit jeho šíření. V tomto případě jsou vlastníky soukromá osoba a
pozemkový fond. Tyto jsme už vyzvali,
aby splnili svoji zákonnou povinnost.
Pokud tak neučiní, bude zřejmě nutné,

Festival Klášterecké
hudební prameny skončil

Již počtvrté vystupoval v Klášterci slavný
český houslista Jaroslav Svěcený v rámci
festivalu Klášterecké hudební prameny 2008. Široké veřejnosti se představil
Jaroslav Svěcený a jeho hosté v několika
klasických, ale i netradičních koncertech.
Návštěvníci festivalu měli možnost slyšet
například varhaníka Václava Uhlíře, violoncellistu Jiřího Bártu nebo sólistku opery Národního divadla sopranistku Zdeňku
Kloubovou. Jedním z vrcholů festivalu byl
nepochybně nadčasový projekt renomovaných interpretů různých hudebních
žánrů Vivaldianno 2008, který měl v Klášterci svoji koncertní premiéru!
Více podrobností o celém festivalu se
dozvíte z našeho rozhovoru s Jaroslavem
Svěceným na straně 4.
-rony-

Starším dětským hřištím odzvonilo
Do Kláštereckých novin příliš kritických připomínek nechodí, když už se tak ale stane,
jedná se většinou o nespokojenost se stavem dětských hřišť ve městě. Jak už na stránkách těchto novin několikrát zaznělo, platí v oblasti dětských hřišť již několik let velmi
přísná pravidla, která v podstatě znamenají konečnou pro většinu starších pískovišť a
prolézaček na sídlištích. Protože nikdo nechce riskovat tučnou pokutu, přistoupilo se k
odstraňování nevyhovujícího vybavení dětských hřišť i v Klášterci.
více na str. 3

Internet i kabelové televize vyřadili zloději

aby likvidaci zajistilo město, ovšem na
náklady majitelů pozemků,“ vysvětluje
nejbližší kroky města pracovník odboru životního prostředí Ing. Kocáb.
Už teď je ale jasné, že to bude běh na
dlouhou trať. Boj s bolševníkem je
náročný, zdlouhavý a vyžaduje stoprocentní prevenci, bez které je téměř
neúčinný. Tato nebezpečná rostlina, o
jejíž rozšíření v Čechách se postaral v
polovině 19. století kníže Metternich,
se totiž jen tak nevzdává.

Všimli jste si i vy jejího výskytu kdekoli na území města nebo v jeho okolí? Pak určitě neváhejte a informujte
o tom pracovníky odboru životního
prostředí. A ještě jedno varování na
závěr: dejte pozor hlavně na děti. Duté
lodyhy rostliny je mohou svádět ke
hrám a výrobě různých napodobenin
dalekohledů a foukaček, což může vést
k minimálně dočasnému znetvoření
obličeje, o riziku vážného poškození
zraku nemluvě.
-lara-

Nejen v Klášterci, ale po celém Chomutovsku a v části severních Čech nefungoval 9.
července tisícům domácností a firem internet. Tuto skutečnost museli všichni uživatelé
internetových sítí vzít na vědomí kvůli zlodějům kovů, kteří mezi Chomutovem a Mostem přerušili optický kabel. „Zloději vykradli kabelovou komoru, kde jsou schované kabelové rezervy včetně dělící spojky, v domnění, že mají spousty mědi,“ informoval Otto Nepita,
manažer servisu kabelových sítí ČD Telematiky, které zařízení patří. Postiženo bylo okolo
dvaceti tisíc domácností a firem. První okruhy začaly opět fungovat 9. 7. mezi dvanáctou a třináctou hodinou. Zbytek optických kabelů napojili technici ČD Telamatiky kolem
sedmnácté hodiny. Problémy neměli jen internetový provideři, ale i majitelé kabelových
televizí. Komplikace měla například UPC. Kabelové televize Kadaň a Klášterec naopak
fungovaly. Tento problém se neřešil poprvé.
„Stalo se to už několikrát. Naposledy před půl rokem. Vždycky šlo o krádež a i místo si zloději vyhlédli prakticky
stejné, jen o několik
metrů dále než minule,“
říká Jiří Ouda, provozovatel internetové sítě
Kabel1. „Zloději způsobili obrovskou škodu a
nijak si nepomohli,“ tvrdí
Otto Nepita. Technici
ČD Telematiky museli
spojit kolem sto třiceti
vláken v několika optických kabelech. Internet
nešel kvůli zlodějům
osmnáct hodin. -rony-
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Sliby se mají plnit nejen o Vánocích
Sliby chyby, říkává se často.
Toto rčení naštěstí neplatí v
případě slibů, které prostřednictvím Kláštereckých novin
učinil místostarosta Ing. Stehlík.
Začátkem června se v souvislosti
s kruhovým objezdem u Tesca
vyjádřil takto: „Květinová výzdoba kruhového objezdu u obchodní zóny by měla být zrealizována
do konce června.“ V následujícím čísle pak občanům z ulice

Královehradeká sliboval:
„Rozhodně chceme odstranit
nevzhledné plechové boudy tak, aby
nadále nedocházelo k využívání
tržního místa k popíjení alkoholu a
srocování.“

Z přiložených snímků je patrné,
že se nejednalo jen o plácnutí
do větru. Těsně před začátkem
prázdnin se na kruhovém objezdu objevili pracovníci firmy
Zahradnictví Petrů, kteří vyzdobili více než rok holý „kruhák“
květinami a ozdobnými kamínky. Ještě déle čekal na své zvelebení prostor pod horním vchodem do parku, kam byly krátce
po jeho vytvoření umístěny pou-

ze dvě lavičky. Jejich okolí
pak dlouhé měsíce tvořily
jen suchá tráva, hlína a
zbytky vykácených keřů.
Díky zmíněné zahradnické firmě se i zde objevily
začátkem léta stromky,
keříky a důmyslné obrazce
z ozdobných kamínků.
Také v případě tržnice
následovaly skutky bezprostředně po slibech. Jedna řada plechových stánků
je už minulostí a brzy určitě zmizí i boudy na protější
straně. Ze zdejších štamgastů se tak přes noc stali
bezdomovci, tedy v tomto
případě spíše bezboudovci. A zdá se, že nesou ztrátu svých „pivních stánků“
docela těžce. Naopak obyvatelé přilehlého domu si
nemohou změny na tržnici
vynachválit.
-lara-

Práce na sportovním areálu pokračují podle plánu
Intenzivní stavební činnost nepolevila v prostorách sportovního areálu ani o prázdninách.
Rušno je hlavně na volejbalových a tenisových kurtech, kde se pokládá nový povrch a
buduje lepší zázemí pro diváky. V plném proudu je také rekonstrukce objektu M-clubu, kde se počítá s vybudováním ubytovny. „Co se týče ubytovny, tu bychom rádi stihli do
začátku letního soustředění, a proto dostala přednost před rekonstrukcí sauny a fitness centra, do kterého se stavební firma pustí hned vzápětí,“ vysvětluje postup stavebních prací
místostarosta Ing. Stehlík.
Součástí první etapy rekonstrukce sportovního areálu je také kompletní obnova výměníkové stanice, která zásobuje teplem a teplou vodou celý sportovní areál, a dokončení rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu. Jedná se o poslední část několik let probíhající modernizace zimního stadionu, která byla technologicky i finančně velmi náročná, ale
podle místostarosty Ing. Stehlíka nezbytná. „Klášterecký zimní stadion čeká díky provedené
modernizaci 20 až 25 let
provozu bez nutnosti
větších oprav. Na rozdíl
od sousední Kadaně,
kde s rekonstrukcí chladícího systému ještě
nezačli a mají se zimním stadionem velké
starosti. “
PS: Několik dnů po
našem rozhovoru s
Ing. Stehlíkem došlo na
kadaňském zimním stadionu k úniku nebezpečného čpavku, který
si vyžádal okamžitý
zásah hasičů i záchranářů. Kadaňští doufají,
že tato událost přiměje
město, aby co nejdříve
přistoupilo k opravě
ledové plochy, která se
v Klášterci uskutečnila
už v roce 2004. -lara-

zeptali jsme se ...
Na žádost diskutéra z fóra Kabelu1 „rubyho“ jsme přednesli místostarostovi Šroubkovi následující dotaz:„Jak jsme na tom s prioritním projektem základní rekonstrukce Nového sídliště včetně parkovacího domu? Byla již objednána studie? Nebyl tento projekt v současných vedrech dán zcela k ledu?“ Zde je jeho odpověď.

Nové sídliště je stále v centru naší pozornosti. Aktivity města se v první řadě zaměřily na
dvě klíčová parkoviště – Dlouhá-Sportovní a Dlouhá-Okružní spolu s propojkou s Útočištěm. Snažili jsme se tak co nejrychleji vyřešit nejakutnější problém tohoto sídliště, což je
nedostatek parkovacích míst. V současné době se připravuje projekt zkapacitnění parkoviště v ulici Topolová, který jsme vylepšili o propojku s parkovištěm u aquaparku. Výsledkem bezmála dvouletého snažení města budou tedy tři centrální parkoviště, která by měla
alespoň do jisté míry vyřešit problémy s parkováním. Co se týče rozsáhlé studie obnovy
nového sídliště, ta přijde na řadu až po doprojektování již zmíněného parkoviště v Topolové ulici, které mělo zatím prioritu. Komplexní studií sídliště by se měli začít naši projektanti
věnovat někdy na přelomu letošního a příštího roku. Protože současný počet parkovišť je,
myslím si, pro nové sídliště už limitní a nová není kam dát, nebude se tato studie problematice parkování už příliš věnovat. Jedinou výjimkou je zakreslení parkovacího domu v části
dnes budovaného parkoviště na rohu ulic Dlouhá-Okružní, kde je pro něj již teď vyčleněna
rezerva. Parkovací dům je jediná šance, jak ještě dále zkapacitnit parkování na novém sídlišti bez toho, aby byly likvidovány zbývající zelené plochy.
Plánovaná studie obnovy nového sídliště bude zaměřena na zvýšení bezpečnosti chodců,
tj. nové přechody, případně zpomalovací prahy, na obnovu veřejného osvětlení, opravy
chodníků a vozovek, na zlepšení kvality zelených ploch, na obnovu kontejnerových
stání, která jsou v opravu katastrofálním stavu, na renovaci dětských hřišť apod.
internetový portál města
Po dokončení studie, které předpokládám někdy na jaře příštího roku, plánujeme
besedu s obyvateli nového sídliště, kteří se budou moci k této studii vyjádřit a přijít
i s vlastními nápady, jak zlepšit stav nového sídliště.
-lara-

KDO, CO VÁS ČEKÁ NA ÚŘADĚ

www.klasterec.cz

Monika Urbanová

V 6. díle našeho seriálu se tentokrát zaměříme na sekretariát starosty. Ve vtipech a
humorných scénkách mívá sekretářka
podobu afektované manekýnky, která si
krátí čas listováním v dámských časopisech a její jediná práce spočívá v nošení
kafíčka šéfovi. Z rozhovoru s vedoucí
odboru Monikou Urbanovou je zřejmé,
že skutečnost je této představě na míle
vzdálená.
Jak by měla vypadat ideální kandidát-

ka na místo sekretářky na městském
úřadu?
Měla by dokonale ovládat psaní na počítači, protože bude psát hodně a často,
takže státnice ze psaní na stroji se jí bude
určitě hodit. Musí být „mlčenlivá“, neboť v
rámci své práce se často dozví věci, které
by neměla dále ventilovat. Měla by být
příjemná a komunikativní, protože sekretářka je prvotní kontaktní osobou při styku
pracovníků úřadu a veřejnosti se starostou
a místostarosty. Musí být systematická a
rozumět si s „papírováním“, neboť jí denně
projdou rukama stovky dokumentů, které
musí dát vždy do toho správného šanonu
a tomu správnému člověku. No a samozřejmě musí umět uvařit i tu kávu, i když
příprava občerstvení je jen zlomek pracovní náplně sekretářky na městském úřadě.
Možná to ne každý ví, ale u vás na
sekretariátu se nacházejí stovky,
možná tisíce dokumentů týkajících se
velmi úzce chodu městského úřadu i
města samotného.
To ano. Na sekretariátu se shromažďuje obrovské množství nejrůznějších
dokumentů, které u nás zaevidujeme
a následně archivujeme. Většina z nich
je zde k dispozici k nahlédnutí nejen
zaměstnancům městského úřadu, ale

menty, které za uplynulý rok přišly starostovi a oběma místostarostům. Následně
sepíšeme skartační protokol a spolu se
seznamem dokumentů navržených na
vyřazení ho odešleme ke schválení do
Kadaně, která to má jako obec s rozšířenou působností na starost. Jenom taková perlička: ve skartačním protokolu se
musí uvádět dokonce i délka dokumentů
v běžných metrech. To pro případ, že by
byly nakonec umístěny u nich v archivu,
tak aby pro ně vyčlenili dostatek místa.
Dokumenty, které nám povolí vyřadit,
pak samozřejmě nekončí v kontejneru,
ale jsou skartovány. Ty ostatní směřují
Máte vůbec na takové množství papí- do archivu. O všem se musí vést pečlivá
evidence, aby bylo kdykoli zpětně dohlerů místo?
Co se týče zápisů a usnesení rady a zastu- datelné, kde se daný dokument nachází,
pitelstva města, ty dáváme vždy na konci nebo kdy byl skartován.
roku svázat. Přímo na úřadě je máme
archivované v knižní podobě za období Jakou roli hraje sekretariát starosty
deseti let. Po uplynutí této lhůty jsou svaz- města v souvislosti se zasedáním
ky ukládány do státního oblastního archi- rady a zastupitelstva?
vu v Kadani. Spolu s ostatními dokumen- Dá se říct, že pro sekretariát je to asi
ty, které je třeba uchovávat, to je obrovské nejhektičtější období. Před samotným
množství písemností, pro které není na zasedáním musíme zajistit veškeré podradnici ani při nejlepší vůli dostatek místa. klady od jednotlivých vedoucích odboČas od času sice některé dokumenty také rů, shromážděné stohy dokumentů
vyřazujeme, ale i to má svá přesná pravi- zkompletovat, svázat a následně rozedla. Vždy jednou ročně se sejde skartační slat všem zastupitelům nebo radním. Je
komise, která posuzuje všechny doku- to právě sekretariát, který ručí za to, že

také široké veřejnosti. Když to vezmu
popořadě, evidujeme a shromažďujeme
veškerou poštu adresovanou starostovi a
místostarostům, právní předpisy města,
zápisy a usnesení z rady a zastupitelstva
nebo sbírky zákonů v papírové podobě.
Na sekretariátu jsou dále uloženy originály veškerých smluv, zatím pouze v
papírové podobě, ale už teď se připravuje
elektronická evidence, která nám usnadní vyhledávání pomocí klíčových slov.
Kromě toho vedeme evidenci všech stížností a petic, které jsou na úřad předány
včetně následných odpovědí na ně.

Policie informuje ...

Asi měl zavolat i krotitele duchů ...
X Se žádostí o pomoc se na strážníky
obrátil jeden občan z ul. V. Řezáče, který uvedl, že po vchodě běhá pomatený
muž a kope sousedům do dveří. Ten v
době příjezdu hlídky už běhal polonahý
také po ulici a tropil výtržnost. Strážníci
dotyčného zpacifikovali a na místo přivolali lékařskou pomoc, protože muž
byl zjevně pod vlivem omamných látek,
přičemž trpěl utkvělými představami, že
ožívají popelnice a v bytě má duchy.

Chlapi hromský, vynalézaví ...
X Nevšední místo pro výrobu omamné
a psychotropní látky pervitin si zvolila
trojice pachatelů ve věku 22 – 32 let
z Klášterce nad Ohří. V lesním prostoru
u vodárny nad obcí Ciboušov si z osobního vozidla Ford udělali laboratoř pro
výrobu drogy. Jistě nepočítali s tím, že
budou odhaleni. Policisté při zásahu
zajistili kromě přípravků k výrobě omamných látek i plastový sáček s obsahem
2,7 g pervitinu, který nalezl služební pes
cizinecké policie. Všichni tři zadržení byli
již obviněni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů.

Host do domu, Bůh do domu? ...
X Na nezvanou návštěvu do bytu svého příbuzného se vydal 26letý muž.
Bez vysvětlení začal napadat všechny
přítomné a demolovat zařízení. Ve svém
jednání ustal až po příjezdu policejní
hlídky, která podnapilého muže zadržela.
Nikdo naštěstí neutrpěl zranění, která by
si vyžádala pobyt v nemocnici či pracovní neschopnost. Škody na majetku
dosáhly částky padesát tisíc korun. Na
útočníka čeká obvinění z trestných činů
porušování domovní svobody a poškozování cizí věci.

Co je tvoje, to je moje ...
X Zajímavý způsob získání náhradních
dílů si vybrali přespolní mladíci, kteří si
poškodili disky kol na svém vozidle.
V Klášterci si vyhlédli vozidlo se stejnými disky a pod rouškou tmy je chtěli
přehodit v domnění, že si majitel ničeho nevšimne. Netušili však, že si jich
všimla operátorka kamerového systému, která na místo okamžitě poslala
hlídku. Ta „montéry“ zadržela a předala
spravedlnosti.
nebude nic chybět a všichni dostanou
potřebné materiály včas. Ze zastupitelstva a rady samozřejmě pořizují sekretářky zápis, který následně zkontrolují
všichni vedoucí a zvolení ověřovatelé
zápisu. Na sekretariátu pak opravíme
případné chyby a nepřesnosti a zajistíme vyvěšení usnesení na úřední desku
a na web města. V papírové podobě
jsou pak zápisy a usnesení k dispozici na
sekretariátu, kde do nich může kdokoli
proti podpisu nahlédnout.
Pod sekretariát starosty města spadá kromě sekretářek také personalistka. Jaká je její náplň práce?
V první řadě má na starosti zajištění
pracovně právních vztahů zaměstnanců, vedení personální evidence zaměstnanců, sepisování pracovních smluv,
vystavování zápočtových listů a potvrzení o délce zaměstnání nebo sepisování
dohod o pracovní činnosti a dohod o
provedení práce. Naše personalistka ale
navíc působí ještě jako tajemnice u přestupkové komise. To znamená, že vede
evidenci došlých přestupků, spolu s předsedou komise připravuje přestupkové
řízení a samozřejmě je účastna celému
zasedání komise, které se koná zhruba
jednou za tři týdny.
-lara-
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Nové hřiště si prý užijí děti, mladí i senioři ČEZ opět předával šeky na veřejně prospěšné projekty
Malá dětská hřiště, která stávala téměř
před každým domem, mizí jedno po
druhém. Většina měst se dnes přiklání
k výstavbě několika málo centrálních
hřišť s lepším vybavením a touto cestou jde i Klášterec. Jedno takové hřiště
se postupně buduje v areálu Základní
školy ve Školní ulici. V letech 2006 až
2007 tu vzniklo sportovní víceúčelové
hřiště na míčové hry, které slouží nejen
zdejším školákům, ale v odpoledních
hodinách, o víkendech a hlavně o
prázdninách také široké veřejnosti.
Zatímco v jeho současné podobě
využívají hřiště především teenageři,
v budoucnu by neměly přijít zkrátka
ani malé děti. „V současné době připravujeme 2. etapu rekonstrukce hřiště
ZŠ Školní, v rámci které by zde měly být
umístěny dvě velké herní sestavy. První
je určena pro děti od 2 let, druhá sestava
je pro starší děti a vyzkoušet si ji budou
moci i rodiče. Navíc zde chceme umístit
venkovní posilovače, které jsou vhodné i pro seniory,“ popisuje plánované
vybavení hřiště vedoucí odboru místního hospodářství Bc. Reli Slunečková.
Sestava pro nejmenší je výjimečná tím,
že ji mohou využívat i handicapované
děti a jedinečná by měla být s ohledem na místní poměry i druhá sestava. „Je velmi zajímavá. Nic podobného
v Klášterci zatím není,“ prozrazuje Bc.
Slunečková. S ohledem na všudypřítomné vandaly se nesmí zapomenout
ani na důkladné zabezpečení. „Odbor
realizace investic zajišťuje nyní vstupní
bránu, která se bude na noc zamykat.
Hřiště by mělo být také pod dohledem
správce,“ myslí si R. Slunečková. A kdy
se Klášterečtí tohoto nového dětského
hřiště dočkají? Podle Bc. Slunečkové

to záleží na tom, kdy se podaří sehnat
potřebné finanční prostředky. „Vybavení hřiště i zhotovitel jsou už vybráni.
600 tisíci korunami nám na výstavbu
hřiště přispěla společnost Severočeské
doly, v rozpočtu města je zatím na akci
vyčleněno 400 tisíc korun. Protože jsou
ale dětské herní sestavy velmi drahá
záležitost, chybí nám na realizaci ještě
nemalá částka. Přesto věřím, že se nám
podaří toto hřiště dokončit do příštího
léta,“ dodává závěrem Bc. Slunečková.
A my doufejme, že hřiště v areálu ZŠ
Školní je jen první vlaštovkou, po které
budou následovat další i v ostatních
částech města. Jak podotýká jedna
z našich čtenářek: jedna houpačka a
jedna skluzavka jsou na celé sídliště
Václava Řezáče opravdu málo. -lara-

Nadace ČEZ se rozhodla nečekat s
nadílkou až do Vánoc a rozdávala dárky v podobě symbolických šeků už 4.
července v areálu EPRU II. Obdarovanými byli zástupci třinácti organizací
z regionu Chomutovska, mezi které
rozdělila Nadace ČEZ celkem 1,6 milionů korun. Stejně jako v předchozích
letech i tentokrát mířily finanční dary
do veřejně prospěšných projektů týkajících se školství, vědy a výzkumu,
kultury, sportu, zdravotnictví, sociální
oblasti a životního prostředí. Z kláštereckých zájemců o nadační peníze se
tentokrát radovaly ředitelka Základní
školy Krátká Mgr. Dimunová a ředitelka Mateřské školy Lesní Dana Rytychová. Základní škole přispěla Nadace
ČEZ 50 tisíci korunami na výcvikový
pobyt žáků v přírodě, ředitelka mateřské školy si odnášela šek na 95 tisíc
korun na projekt „Veselá zahrada“.
Nadace ČEZ – zpočátku ještě pod svým
původním názvem Nadace Duhová
energie – se věnuje finanční podpoře
regionů, kde působí, již od roku 2003.
Mezi její významné celostátní projekty
pak patří výstavba dětských a sportov-

Na závěr školního roku, kterým je pro naší MŠ
v letošním roce červenec 2008, bychom rády
poděkovaly všem organizacím, rodičům a sponzorům, kteří naší škole v letošním školním roce
pomáhali, spolupracovali s námi a podporovali
naše akce pro rodiče a děti.
Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny a
dovolené a těšíme se na další spolupráci.
Za kolektiv MŠ „Sluníčko“ v Lesní ul.
Dana Rytychová, ředitelka školy

Školy a školky prožijí rušný rok. Tři z nich se dočkají kompletní obnovy
Jak už jistě víte ze stránek Kláštereckých
novin, čeká základní uměleckou školu,
ZŠ Školní a MŠ Lesní velká rekonstrukce. Díky mnohamilionovým dotacím,
které město před časem získalo z Operačního programu životní prostředí, se
mohou žáci i učitelé těchto školských
zařízení těšit v dohledné době na nová
okna, dveře, střechu a fasádu. S ohledem na téměř havarijní stav pětatřicet
let staré budovy ZŠ Školní přichází
rekonstrukce doslova v hodině dvanácté. Kompletní zateplení, které má nejen
vylepšit vzhled škol, ale hlavně zajistit výrazné energetické úspory, určitě
ocení i další dvě zařízení. Ze stejného

dotačního programu, jen z jiné kapitoly, pochází také dotace 24 milionů na 1.
etapu obnovy zámeckého parku.
„Protože se jedná o čtyři velké investice,
budou se realizovat postupně a nikoli
všechny najednou. V nejbližších měsících je třeba podepsat smlouvy s poskytovatelem dotace, ve kterých se mimo
jiné stanoví přesný harmonogram prací, a vyhlásit výběrová řízení na zhotovitele. V jakém pořadí budeme projekty
realizovat, je jen na nás, závazný je ale
termín dokončení, a tím je rok 2010.
Předpokládám, že jeden z projektů by
mohl odstartovat už na podzim, ty zbývající během příštího roku,“ vysvětluje

Areál ZŠ Školní čeká kompletní obnova. Archivní snímek zachycuje školu krátce po
jejím dokončení v roce 1973. Nové sídliště za školou ještě nestojí.

hasiči informují ...

vedoucí odboru strategického rozvoje
Ing. Mazánková. Její slova potvrzuje i místostarosta Šroubek. „Prioritu
zřejmě dostane projekt obnovy parku,
protože plánované rozsáhlé prořezávky je možné realizovat pouze v období vegetačního klidu, tedy od začátku
listopadu do konce března. Zbylé tři
projekty, tedy zateplení tří školských
zařízení, by mohly odstartovat na jaře
příštího roku, přičemž nejintenzivněji
by stavební práce probíhaly samozřejmě během letních prázdnin.“
Co se týče evropských dotací, má v
současné době Klášterec ještě dalších
šest želízek v ohni. V první řadě jsou
to čtyři velké projekty podané na konci června do Regionálního operačního
programu Severozápad: výstavba čtyřhvězdičkového lázeňského hotelu Spa
Evženie, obnova zámeckého parku a
lázeňské pobřežní promenády, revitalizace objektů bývalé porcelánky a
Webrova domu na centrum volnočasových, vzdělávacích a kulturních aktivit
a integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v regionu měst Klášterce nad
Ohří, Kadaně a Žatce. Zda bude Klášterec i tentokrát slavit úspěch, by mohlo
být podle místostarosty Šroubka jasné
už na konci září. Vedení města čeká
netrpělivě také na výsledky schvalování
žádostí o dotace z tzv. Norských fondů,
o které se Klášterec uchází s projekty
rekonstrukce objektu č.p.10 na náměstí
a obnova MŠ Školní.
-lara-

Zleva: M. Ostrihoň, vedoucí oboru řízení provozu Elektrárny Prunéřov I, D. Rytychová, Mgr. J. Dimunová a M. Klacián z Nadace ČEZ při slavnostním předávání šeků.

ních Oranžových hřišť nebo projekt
Oranžové kolo. Již od prvního roku
jejího fungování se mezi úspěšnými
žadateli objevují klášterecké organizace. Výčet obdarovaných je dlouhý:
gymnázium a SOŠ (vzdělávací program Mám brouka v hlavě), městský
ústav sociálních služeb (nákup mobilního hydraulického zdvihu, vybudování bezbariérového sociálního zařízení),
ZŠ Krátká (vybudování „Badatelny“
- moderní učebny chemie a biologie,
rekonstrukce učebny fyziky), MŠ Školní (Duhová tělocvična – nákup tělo-

cvičného nářadí), MŠ Souběžná (oprava a vybavení zahrady), tělovýchovná
jednota (nákup šachového vybavení a
propagace šachů mezi mládeží), městská knihovna (on-line katalog), svaz
tělesně postižených, místní organizace
č. 2 (financování rekondičního pobytu
pro zdravotně postižené), sportovní
klub SPV a v neposlední řadě město
Klášterec (oprava jednoúčelové komunikace, Oranžové hřiště). Nejúspěšnější
byl pro Klášterec rok 2006, kdy k nám
z Nadace ČEZ připutovalo celkem 2,57
milionů korun.
-lara-

Ulice Na Vyhlídce a Mírová čeká oprava za osm milionů korun
Ještě než napadne první sníh, mohli by se lidé bydlící v ulici Na Vyhlídce procházet po opravených chodnících a parkovat na nových parkovištích. Alespoň takový
je ideální průběh v pořadí již 3. etapy revitalizace sídliště Panorama, na kterou získalo město dotaci 4 miliony korun od ministerstva pro místní rozvoj. Krátce před
prázdninami vyhlásila rada města výběrové řízení na zhotovitele a k dispozici je
už i územní rozhodnutí. Kromě ulice Na Vyhlídce se dočká opravy také část sousední ulice Mírová. „Tato spojnice mezi ulicí Na Vyhlídce a ulicí Budovatelská vede
kolem rodinných domků a už nemohla být součástí naší žádosti o dotaci na opravu
sídliště. Bylo by ale nelogické nechat tento úsek neopravený. K vlastnímu podílu 2,5
milionů korun jsme tedy přidali z rozpočtu města ještě dalších 1,5 milionu právě na
ulici Mírová,“ vysvětluje místostarosta Šroubek.
Z informací uvedených v územním rozhodnutí si můžeme již nyní udělat alespoň
rámcovou představu o tom, co vše zahrnuje 3. etapa rekonstrukce sídliště Panorama. V části ulice Na Vyhlídce a Mírové je systém pěších tras doplněn o centrální
kruhové náměstíčko. V ulici Na Vyhlídce je řešeno rozšíření kapacity parkovacích
stání prodloužením pásu kolmých stání a doplněním kolmých parkovacích stání u
paty svahu pod bytovým domem. Komunikace je navržena jako jednosměrná. Na
rozšířené parkoviště budou navazovat rampy pro ZTP u stávajících schodišť, která
propojují dolní parkoviště s nástupním prostorem do vchodů bytového domu. V
ulici Mírová budou doplněna podélná parkovací stání.
V příštím roce by se měla dočkat rekonstrukce druhá část ulice Budovatelská
vedoucí podél věžáků. I zde je už k dispozici územní rozhodnutí. Projekt, zpracovaný stejně jako v předchozím případě projekční kanceláří 4D projekt, s.r.o.,
počítá se zachováním páteřní komunikace jako jednosměrné. Stávající kolmá
stání budou zrušena a nahrazena novými parkovacími plochami mezi věžovými domy. Okolí věžových domů je řešeno jako obdélníková zpevněná plocha,
která přechází do obslužné komunikace. U zadních traktů domů je navržen
nový chodníček podél plotů a jednosměrná komunikace, která bude
zprůjezdněna až k zadnímu traktu
Městské knihovny. Nově bude prove• na dobu 7 až 12 měsíců
den páteřní chodník propojující par• hotovost až do domu
koviště a věžové domy a nový chodník
podél centrální veřejné zeleně.
• měsíční splátky
Povrchy nových pěších komunikací,
zpevněných ploch a parkovišť budou
provedeny ze zámkové dlažby, chodníčky v prostoru centrální veřejné zeleně
budou sypané (písek, drť), komunikace
HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
budou mít asfaltový povrch. Stejně jako
w w w.smar tpujcka.cz
v případě předchozích etap i tentokrát
+420 602 114 911
budou opravené komunikace osvětlo+420 774 420 526
-laravat nové lampy.

až 50 000 Kč

Od 1. července 2008 začala platit nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis řeší mimo jiné problematiku vybavení bytů a rodinných domů zařízením autonomní
detekce a signalizace (tzv. požárními hlásiči). Povinnost vybavit si objekt„hlásiči požáru“ se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní
souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008. V nově postaveném rodinném domě nebo bytě musí
být hlásič požáru umístěn v části vedoucí k východu z bytu. Jedná-li se o byt nebo dům s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí zde být umístěn ještě další „hlásič požáru“ v jiné vhodné části bytu či domu.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji. Všechny nově postavené rodinné domy budou muset
být vybaveny přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A. Zde je třeba upozornit, že vyhláška sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek),
ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).
Vyhláška č. 23/2008 Sb. nenahrazuje stávající právní předpisy týkající se požární ochrany staveb. I nadále zůstává v platnosti zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
stejně jako další předpisy upravující tuto problematiku.
Vyhláška určuje pouze povinné minimum, záleží pak na občanech, jak velký bezpečnostní komfort si zajistí. Každý by si měl uvědomit, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela
jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do přenosného hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.
Je skutečně jen málo horších věcí, než když vaše domácnost vyhoří. Nepřijdete totiž jen o nábytek nebo oblečení, ale kouř a oheň nenávratně zničí také vaše osobní věci nebo doklady.
Josef Herout, velitel PO
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Dětem často chybí podpora ze strany rodičů

Vivaldianno 2008

Michal Dvořák

Jaroslav Svěcený

Radim Hladík

Poslední červnový den byl také posledním
dnem osmnáct měsíců trvajícího projektu
klášterecké Základní školy praktické s
názvem Slunce svítí pro všechny, který byl
zaměřen na zlepšení podmínek a kvality
vzdělávání žáků se speciálními potřebami.
Projekt - kompletně financovný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu - započal v lednu roku 2007
a týkal se nejen žáků 2. stupně, ale také
učitelů a pedagogických pracovníků, kteří
v těchto třídách působí. Klíčovými aktivitami projektu byly kariérové poradenství,
školní psychologická poradna, výpočetní
technika pro všechny a další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Díky projektu za 2,2 milionů korun bylo také možné
zmodernizovat a dovybavit počítačovou
učebnu. Partnerem školy při realizaci projektu bylo Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje v čele s ředitelem
Mgr. Janem Musilem, kterého si mnozí
pamatují ještě jako dlouholetého ředitele
1. základní školy v Klášterci.

že dětem stačí, když budou mít jen základní
vzdělání. Děti samozřejmě přebírají názory
svých rodičů. Výsledkem je, že 60 % našich
žáků si podá přihlášku do učiliště, ale jen
10% z nich ho úspěšně dokončí. Dětem chybí podpora ze strany rodičů, nejsou důsledné a nemají silnou vůli. Jakmile se setkají s
překážkou – dojíždění, nový kolektiv, pobyt
na internátě, nová učební látka – vzdávají
to a zůstávají pak většinou v evidenci úřadu práce jako zcela nekvalifikovaní. Stejně
jako jejich rodiče, kterých je plných 50 %
nezaměstnaných a většina z nich má taktéž jen základní vzdělání.“ S ohledem na
tyto skutečnosti je pochopitelné, že nejen
Zdena Cekotová, ale i ostatní učitelé přivítali projekt Slunce svítí pro všechny,
díky kterému mohla škola zprostředkovat svým žákům nadstandardní pomoc
v souvislosti s výběrem povolání. Její součástí byly i exkurze v učilištích a výrobních
závodech.
Velký vliv měly na žáky i kurzy zaměřené
na práci s počítačem. „Kromě toho, že se

Čtvrtý ročník Kláštereckých hudebních pramenů skončil. O jeho
zhodnocení jsme požádali toho nejpovolanějšího - houslového
virtuosa Jaroslava Svěceného.

Václav Uhlíř

Zdena Kloubová

Byl letošní festival něčím výjimečný oproti těm předcházejícím?
Od těch předchozích se letošní festival lišil zásadně, a to svým rozsahem.
Nejen že jsme ho prodloužili na 9 dnů, ale také houslové kurzy trvaly
podstatně déle. Výsledek je pozitivní pro všechny strany. Mohli jsme jak
publiku, tak i kurzistům nabídnout mnohem víc a to považuji za velké
plus. Velice důležitým faktorem pro nás bylo samozřejmě také počasí,
které nám tentokrát přálo a všechny koncerty se mohly uskutečnit podle
plánu. Mám hlavně radost, že jsme odehráli tři koncerty na nádvoří. Každý byl něčím specifický. Kncert komorního orchestru Virtuosi Pragenses
pravidelně otevírá tento hudební festival a také další dva měly v koncepci
festivalu své opodstatněné místo. Každý rok se snažíme do programu
zařadit alespoň dva multižánrové koncerty, protože to je už tradiční součásti Kláštereckých hudebních pramenů. Letos se představily Jablkoň a
projekt „Vivaldianno 2008“, který měl po uvedení desky na trh v Klášterci
svoji koncertní premiéru pro veřejnost. Vystupující hudebníci byli skvělí a
jen jsme litovali, že zde nemohli být přítomni všichni, kdo se na „Vivaldiannu“ podíleli. Bylo jich ale téměř 300 a kdyby se všichni sešli na nádvoří
kláštereckého zámku, tak by diváci museli sedět v parku. A to by byla vážně škoda, protože klášterecké publikum bylo jedním slovem fantastické!
Dá se říct, že vás letos něco překvapilo?
Každým rokem se objeví něco, co nás překvapí nebo potěší. Mě osobně
letos překvapil zvuk varhan v kostele Nejsvětější Trojice, protože jsem
měl možnost poprvé slyšet tento skvělý nástroj přímo v jeho prostorách
a byl to opravdu zážitek. Kostel má pro varhany naprosto mimořádnou
akustiku a i když Václav Uhlíř hrál „pouze“ na přivezený pozitiv, protože
zdejší varhany čekají ještě na opravu, zněl v tom kostele fantasticky.
Můžu říct, že mě také přímo nadchla sopranistka Zdena Kloubová, jejíž
koncert byl v renesančním sále. Každý koncert má svoji osobitou atmosféru. V Klášterci jsou navíc skvělé prostory, které mají velmi dobrou
akustiku, a tak věřím, že si každý návštěvník kteréhokoli koncertu přišel
na své. Nemohu opomenout ani setkání s mistry houslaři, které bylo
také hodně zajímavé. Jak pro diváky, tak i pro kurzisty.

Jiří Bárta

Organizátoři Kláštereckých hudebních
pramenů děkují touto cestou sponzorům:
Městu Klášterec nad Ohří, Skupině ČEZ,
Ústeckému kraji, ZUŠ Klášterec, Městské
energii s.r.o., Severočeským dolům a.s.,
Nepro stavební, Silnicím Žatec, fi. Roplasto a Ekostavbám Louny.

Michal Němec - Jablkoň

Součástí hudebního festivalu jsou také houslové kurzy, které vedete
společně s profesorkou Danou Vlachovou. Kolik kurzistů letos bylo
v Klášterci a byl mezi nimi někdo, koho byste chtěl „vyzdvihnout“?
Letos jsme měli 16 aktivních kurzistů. To je maximum, pokud se jim chceme věnovat podle našich představ. Houslové kurzy jsme založili nejen na
intenzitě a kvalitě výuky, ale také na tom, aby se kurzisté navzájem poznali, aby mezi nimi byla dobrá komunikace. To totiž jinde pokaždé nebývá
samozřejmostí. Třeba na zahraničních kurzech je znát velká rivalita, někdy
až nezdravá, a ne všude se jim dostane tolik pozornosti. Vztahy mezi kurzisty jsou mnohem chladnější. Tady v Klášterci je přátelský duch, navzájem
se hecujou, soutěží mezi sebou, ale zdravě. Nenávisti a zášti, toho si ještě v
životě zažijou dost a dost. Jsme rádi, že tady v Klášterci vznikají přátelství a
tito mladí muzikanti zůstávají spolu nadále v kontaktu, píší si a někteří se tu
sejdou třeba další rok. Zdejší účastníci kurzů tvoří prostě velkou partu lidí,
kteří tu spolu jsou od rána do večera a také oni vytvářejí festivalu jedinečnou atmosféru. Řekl bych, že letos je to ještě intenzivnější než v minulosti.
Měli jsme zde na kurzech několik vynikajících houslistů – Japonku Satomi
Nishimura, Danielu Formanovou, žákyni Janáčkovy akademie múzických
umění a další. Těžko se dá v tuto chvíli někoho vyzdvihovat. Bylo tu několik
dalších výborných lidí, kteří už mají našlápnuto na profesionální dráhu. Teď
už záleží i na štěstí. Po stránce muzikality tu bylo minimálně šest výjimečně
kvalitních houslistů. Pro příští rok bychom se chtěli kontaktovat s dalšími
zeměmi a přilákat více zájemců z Evropy. Nechceme příliš omezit české
kurzisty, ale mělo by to být vyrovnané a i pro ně bude dobrá konfrontace
se zahraničními kolegy. Prioritou ale pro nás zůstává, abychom si vychovali
a udrželi kvalitní české houslisty.
Už máte představu, jaký bude 5. jubilejní ročník Kláštereckých
hudebních pramenů?
V tuto chvíli je ještě brzo předbíhat, ale nějaký hrubý nástřel v hlavě samozřejmě mám. Hlavně jsem rád, že v Klášterci vzniká něco, co si pomalu
vydobývá místo v kalendáři českých a středoevropských festivalů. Jsou
zde pro tento festival ideální podmínky. Kouzelné, zajímavě položené
město. Zámek a kostel Nejsvětější Trojice, místa s nádhernou akustikou,
která zaručují mimořádné hudební zážitky. Klášterec se zkrášluje, lidé
sem jezdí rádi, přibyly i lázeňské záležitosti. To jsou devízy pro život tradičního velkého středoevropského festivalu. A to nám mohou závidět i
mnohá věhlasnější města.
-rony-

Slavnostní zakončení projektu se uskutečnilo 30. června na kláštereckém zámku.
Zleva: Mgr. Olga Glücková, PhDr. Jiřina Malastová a Mgr. Jaroslava Houdová.

„Potřeba působit na žáky a rodiče a přesvědčit je, že vzdělání je nutná věc a celoživotní úkol pro nás pro všechny,“ shrnula
jednou větou hlavní smysl projektu ředitelka základní školy praktické PhDr. Jiřina
Malastová. Že to nebyla cesta jednoduchá, dokládají i slova Mgr. Zdeny Cekotové, která působí na škole jako výchovný
poradce a v rámci projektu měla na starost kariérové poradenství. „Překážkou v
dalším vzdělávání našich žáků jsou v řadě
případů jejich vlastní rodiče, kteří nepřikládají vzdělání svých dětí příliš velký význam.
Mají za to, že další vzdělávání je zbytečné,

děti naučily obsluhovat počítač a pracovat
s jednoduchými programy, měla tato výuka ještě jeden nečekaný a velmi pozitivní
důsledek. Na začátku projektu měla počítač
doma jen zhruba polovina dětí. V současné
době ho už mají až na jednu dívku všichni.
Děti „donutily“ rodiče, aby počítač zakoupili. Mohou tak nejen procvičovat to, co probíraly ve škole, ale navíc mají dobrý pocit,
že pak mohou naopak ony naučit něco
nového své rodiče,“ dodává Mgr. Houdová,
která měla v rámci projektu Slunce svítí
pro všechny na starosti oblast výpočetní
techniky.
-lara-
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„Moc rád se do Klášterce vrátím,“ říká starosta Baarnu Jan de Groot
Na začátku července dorazila do Klášterce
dvanáctičlenná delegace z partnerského
holandského města Baarn. Skupinu tvořili zástupci baarnské radnice v čele se
starostou, členové Výboru pro spolupráci mezi Baarnem a Kláštercem nad Ohří
a další lidé. Na holandské návštěvníky
čekaly tři dny nabité nejen pracovními
schůzkami, ale také kulturou a sportem.
O tom, jak se holandské delegaci u nás
líbilo, jsme si povídali se starostou města
Baarnu Janem de Grootem.
Pane starosto, už jste někdy navštívil
Českou republiku?
Celkem jsem zde v Česku počtvrté, ale v
Klášterci jsem byl poprvé.
Jaký dojem na vás naše město udělalo?
Město vypadá velmi dobře. Při poslední návštěvě vašich kolegů v Baarnu jsem dostal
fotografie centra Klášterce, náměstí, zámku
a okolí, které visí teď v mé kanceláři. Dojem,
který jsem z nich získal, odpovídá reálu, cožmě potěšilo. Za poslední léta udělalo vaše
město velký pokrok kupředu a je vidět, že
je udržované. Jsem také rád, že jsme měli
možnost viděl Klášterec a jeho okolí „z ptačí
perspektivy“. Byli jsme až na Klínovci a na
Měděnci a odevšad je neskutečně krásný
pohled na zdejší krajinu. Pocházíme ze
země, která horami neoplývá, takže když
máme možnost se dostat do tak krásné
přírody, je to pro nás zážitek. Lidé tady u vás
to považují za normální, ale Holandsko je
velká rovina a takové kopce vám můžeme
jen závidět.
To se hezky poslouchá. Na přírodu u nás
byl v minulosti velmi smutný pohled.
Byli jsme na výstavě u Herberta Kiszy a viděli
jeho obraz, který namaloval v roce 1980. Je
plný těch šedivých mrtvých stromů a dole
je medailonek malých zelených stromků jeho sen, který se mu po 28 letech splnil. To je
úžasné. My jsme párkrát jeli kolem elektráren, ale to se už vůbec nedá srovnávat. Viděli
jsme hlavně „zeleno“, prakticky žádné mrtvé
stromy. Je to tady rozhodně lepší než kdysi.
Uschlé stromy a šedivou atmosféru známe
jen z fotografií, tady jsme se na vlastní oči s
ničím takovým nesetkali.
Co z nabitého programu, který pro vás
připravili „Klášterečáci“ v čele s Ing.
Mazánkovou, vás zaujalo nejvíce?
Program byl zaměřen hodně na umění a
kulturu, což bylo moc příjemné. Věděli jsme
už dopředu, že se zde bude konat hudební festival a já osobně se na něj moc těšil.
Zahajovací koncert od Vivaldiho byl fantastický. Byl v nádherném prostředí zámku,
kde je optimální akustika a to na mě působilo velice příjemně. Měli jsme také možnost
pohovořit s mistrem Svěceným. Byl velmi
ochotný a dokonce nám na naše požádání
celý program překládal do perfektní němčiny, takže o povídání o houslích a jejich vývoji jsme nepřišli. To nás potěšilo.
Škoda jen, že koncert operní pěvkyně byl až
v pondělí večer. Kdybych to věděl dřív, tak

KAM ZA KULTUROU ...
.

Starosta Baarnu Jan de Groot si s námi povídal na zahradě ateliéru Karla Melouna
společně s paní Saschou Jansen, které děkujeme za spolupráci při tlumočení.

bych tu určitě zůstal. Jsem totiž velký milovník oper. Snad příště.
Jak na vás působili naši lidé? Měl jste
možnost sledovat i život města?
Měl jsem možnost si promluvit z řadou místních lidí, kteří jsou spojeni s městem, kteří k
němu mají vztah. Jasně jsem viděl a cítil, že
lidé, kteří mají něco společného s vývojem v
Klášterci, jsou hrdí na to, že něco dokázali.
Vrátíte se zase brzy do Klášterce? Co
byste například nabídl vašim přátelům
v Holandsku, za čím by měli do Klášterce jet?
Určitě se sem rád vrátím. Za tu chvíli, co
jsme zde byli, jsme viděli hodně a máme
doma o čem povídat. Když jsem mluvil se
starostou Houškou a s oběma místostarosty, zjistil jsem, že se město snaží vybudovat
krásný lázeňský areál. Jejich plán se nám
zdá reálný a proveditelný. Rádi budeme
do vašich lázní jezdit. Oceňujeme dokonale udělanou dokumentaci a propagační materiály v holandštině. Máme zájem
pomoci propagovat lázně u nás. Bez rekla-

my to prostě už dneska nejde. U nás v Baarnu momentálně nemáme žádný specifický
turistický produkt, i když máme zámky a
jiné zajímavosti. Kromě jiného třeba královský palác, kde do své smrti bydlela královna. Máme i zajímavé centrum. V Baarnu ale chovají lidé k turismu trochu odstup
a neuvědomují si, že turismus je pro město
přínos. V tom je Klášterec kus před námi a
směřuje na špičkový trh.
-rony-

Soutěž o vstupenky na
Vysmáté léto 2008
vyhrál
JAN CAFOUREK
Stačil jeden e-mail k nám do redakce

Klidná dovolená 2008
Firma Vizab security ve spolupráci s generálním dodavatelem
radiových vysílačů Nam a .s. připravila akci pro potenciální zákazníky
v dosahu naší radiové sítě http://www.vizab.cz/pokryti.php
Cílová skupina: panelové byty a rodinné domy
Termín: červenec - říjen 2008
Cíl akce: pronájem sestavy elektronické zabezpečovací signalizace
s výstupem na PCO Vizab security.
Ceny:
Pronájem do 7 dní 1.400,- Kč, do 14 dnů 2.500,- Kč, více jak 14 dnů
individuálně
Cena zahrnuje:
• Dodávku a montáž radiového vysílače, pohybového detektoru a klávesnice
• Střežení objektu pomocí pultu centralizované ochrany Vizab
security
• Demontáž zařízení
• Daň z přidané hodnoty

Mezinárodní letní škola stepu má větší renomé venku než doma
Poněkud ve stínu ostatních prázdninových akcí se začátkem července uskutečnil v kláštereckém Kulturním domě už 16. ročník
Mezinárodní letní školy stepu pro pokročilé. Týdenní kurzy, kterých se letos účastnily dvě desítky stepařů nejen z Čech, ale také
ze Slovenska a Polska, vedli stejně jako v předchozích ročnících
lektoři z nejpovolanějších – bratři Petr a Pavel Hrubcovi.
Po dobu sedmi dnů se klášterecký kulturní stánek proměnil v
„tábor“ stepařů. Kromě ocvočkovaných bot, hůlek a dalších propriet tvoří nezbytnou součást vybavení účastníků kurzu také
spacák a karimatka. Jedinečnou, dá se říci až rodinnou atmosféru
kláštereckých stepařských setkání totiž podporuje i fakt, že většina účastníků kurzu v kulturním domě nejen absolvuje stepařské
lekce, ale také zde přespává.
Spolu s bratry Hrubcovými stál v roce 1992 u zrodu Mezinárodní
letní školy stepu také současný ředitel kulturního domu Antonín
Trejbal. Je tedy pochopitelné, že má celou historii kurzů v malíku.
„Když začnu počtem účastníků, je to sice tentokrát trochu slabší, protože průměrná návštěvnost je někde kolem třiceti lidí, ale na výuku
je to ideální. Jeden rok jsme tu měli najednou padesátku kurzistů a
to už bylo opravu moc. Letos přijeli vesměs mladší lidé, nejmladší
účastnici je teprve osm let, nejstaršímu 54, ale už jsme zažili i stepaře
téměř sedmdesátileté. Z toho je vidět, že step se dá dělat v každém
věku. Pokud bych se ještě vrátil k té menší účasti, jedním z důvodů
je epidemie zvaná mateřská dovolená. Spousta věrných účastníků,
kteří navštěvovali kurzy od samého začátku, podlehla a založila
rodinu. Věřím ale, že se sem za čas zase vrátí,“ zakončil optimisticky své úvodní shrnutí letošního ročníku ředitel kulturního domu
Antonín Trejbal. Za šestnáct let své existence se zdejší stepařské
kurzy dostaly do povědomí mnoha lidí z celé republiky. Na letošní
ročník Letní školy stepu se přijel nečekaně podívat s celou svojí
rodinou dokonce mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

4. července až 3. srpna
Galerie Kryt, galerie Thun, lázeňský dům
Evženie
SVĚT V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
Fotovýstava Jiřího Kolbaby

26. července od 14 hodin
Aquapark
FAJN LÉTO S TOMÁŠEM BARTÁKEM
Zábavní odpoledne plné soutěží.
Vstup na aquapark 40,-Kč

16. července až do 30. srpna
Zámek
NOVÉ TVARY A DEKORY
KLÁŠTERECKÉ PORCELÁNKY
Výstava Thun - Karlovarský porcelán a.s.,
závod Klášterec nad Ohří

26. července
Pancha music club
CHRIS SADLER NIGHT
DJ´s: CHRIS SADLER, lightman, sajmon,
joseph kari, dirigent
26. července od 14 hodin
Zámek
PROMENÁDNÍ KONCERT
Na nádvoří zámku v podání dechovky
Milana Baranijaka

19. až 20. července
Zámek
ŽIVÉ OBRAZY
Historické příběhy v rámci prohlídek
zámku

27. července v 21.30 hodin
Letní kino
ROCKY BALBOA
USA 2006, 102 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

19. a 20. července v 21.30 hodin
Letní kino
HORTON
USA 2008, 85 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

28. července v 21.30 hodin
Letní kino
KOPAČKY
USA 2008, 110 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

21. července v 21.30 hodin
Letní kino
OKO BERE
USA 2008, 123 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

29. července v 21.30 hodin
Letní kino
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
USA 2007, 93 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

22. července v 21.30 hodin
Letní kino
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Francie/Lichten./Švýcarsko 2006, 120
minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč

30. a 31. července v 21.30 hodin
Letní kino
SEX VE MĚSTĚ
USA 2008, 145 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

23. července v 21.30 hodin
Letní kino
VETŘELCI VS PREDÁTOR 2
USA 2007, 89 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

31. července
Kino Svět
VLAKEM NA STŘECHU SVĚTA,
Z ČÍNY DO TIBETU
Diashow s cestovatelem a fotografem
Jiřím Kolbabou

24. července v 21.30 hodin
Letní kino
SMRT ON-LINE
USA 2008, 100 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč

2. srpna od 14 do 17 hodin
Zámek
PROMENÁDNÍ KONCERT
hudební skupina Crazyband

25. a 26. července v 21.30 hodin
Letní kino
SMUTEK PANÍ ŠNAJDROVÉ
ČR 2008, 110 minut.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

7. až 31. srpna
Galerie Kryt
VÝSTAVA OBRAZŮ EMMY SRNCOVÉ
Vernisáž výstavy od17 hodin

25. až 27. července
Sala terrena
FUCHSIE KRÁLOVNY POLOSTÍNU
Prodejní výstava

9. srpna od 14 do 17 hodin
Zámek
PROMENÁDNÍ KONCERT
Staročeská dechovka Josefa Zástavy

SUDOKU ...

Pro volnou chvíli

Oč je tato akce známější venku, o to méně
ji berou na vědomí místní. „Docela dost mě
zamrzelo, že se v souvislosti s letními kulturními akcemi neustále vyzdvihují festivaly s
dvouletou, čtyřletou tradicí a nikdo se ani
větičkou nezmínil o tom, že tu už šestnáct
let probíhá jedinečné setkání stepařů, které
vede mistr světa ve stepu. Díky těmto kurzům
sem zavítaly už stovky lidí, kteří pak Klášterec
propagují nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Navíc je tato akce finančně naprosto sobě-

stačná. Přesto nestála nikomu ani za zmínku,“
říká s trochou hořkosti Antonín Trejbal.
Určité zklamání z přístupu odpovědných
míst není ale rozhodně pro ředitele kulturního domu důvodem na celou akci zanevřít, spíš naopak. „Pro příští ročník plánujeme
novinku – den otevřených dveří. Poslední den
kurzu bychom rádi zpřístupnili pro veřejnost
tak, aby si lidé mohli udělat představu o tom,
co je to vlastně step a jak probíhají kurzy tohoto tance,“ slibuje Antonín Trejbal.
-lara-
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Klášterecké házenkářky vyhrály kvalifikaci o 1. ligu, hrát ji ale nebudou
Jako vítězky severočeského oblastního
přeboru měly klášterecké národní házenkářky zajištěnou účast na kvalifikaci o
1. ligu pořádanou ve Stupně poslední
červnový víkend. Za soupeře měly vítěze
jednotlivých krajů. TJ Božkov - západočeská oblast, Náchod - východočeská oblast,
TJ Miroslav jihomoravská oblast, dalšími
celky byly pak předposlední ligový tým
SK Studénka a druhý tým západočeské
oblasti Blovice.
V prvním zápase zdolal Klášterec Jihomoravanky z TJ Miroslav výsledkem
20:11 (9:3). Druhý zápas byl pasován na
nejdůležitější, soupeřem našich házenkářek byla letos ligová Studénka. Soupeřky
nebyly tak aktivní, jak se očekávalo, a
Klášterec nakonec zápas dotáhl do vítězného konce 16:14 (10:4) a to znamenalo
uklidnění do dalších bojů. Další den měly
klášterecké házenkářky na programu
družstva Božkova a Náchoda. Božkov
porazily 18:11 (10:7). S Náchodem ale
náš tým prohrál 27:30. Závěrečný den
byla potřeba alespoň remíza k postupu.
Blovický tým nakonec moc práce našim
házenkářkám nenadělal a v nejsnazším
zápase Klášterec vyhrál 26:11 (12:2) a
tím i celý turnaj!! „Cíl jsme splnili, hráčkám
děkuji za super výkony. Po dlouhých úvahách jsme se jako družstvo rozhodli ukončit sportovní kariéru a rozloučit se se všemi
na pomyslném vrcholu“, vyslovil trenér
Sochor větu, která visela dlouho ve vzduchu a které se všichni zdráhali uvěřit.

Jan Říha sbíral cenné kovy
Jan Říha patří dlouhodobě mezi nejlepší
sportovce našeho města. Jen z minulého
roku můžeme připomenout tyto úspěchy:
1. místo v Českém poháru a ve Světovém
poháru v Itálii, 2. místo na mistrovství republiky, 3. místo na českém Světovém poháru a
mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině.

„Tomuto rozhodnutí napomohlo mnoho důvodů. Na turnaji jsme
jeden z mnoha z nich uvedli. Tím důvodem byla nechuť se zúčastnit a opět podstoupit nekalé praktiky, jako je ovlivňování a uplácení zápasů v lize žen, které jsme si prožívali předloni! Svou roli hraje
samozřejmě i finanční stránka účasti v 1. lize a taky studijní a mateřské povinnosti některých hráček. Děkujeme všem za podporu a držíme palce těm, kdo hrají fair play. Doufáme, že se nám ještě podaří
uspořádat rozlučkovou exhibici na našem hřišti.“
Družstvo žen SK NH Klášterec nad Ohří se loučí jako vítěz oblastního přeboru a kvalifikace o 1. ligu 2008. Je to velká škoda, jak
pro tento sport, tak i pro město, které ztratilo 1. ligu. Poděkujme
tedy hráčkám za skvělou reprezentaci a popřejme jim mnoho
úspěchů v jejich osobním životě.

Sáňkaři trénovali na klášterecké dráze
Juniorská sáňkařská reprezentace se ze Smržovky přestěhovala na kláštereckou dráhu na
Jezerním vrchu. Soustředění je
součástí letní přípravy mladých
sáňkařů.
„Co se týče sportovců, není mezi
nimi příprava v měsících červen až
srpen příliš populární,“ sdělil nám
trenér juniorské reprezentace
Luboš Jíra starší. „Trénuje se totiž
každý den a v tom dni ještě dvojfázově a trojfázově.“ Příprava juniorů by měla podle slov trenéra
vyvrcholit v září při mistrovství
Luboš Jíra jun.
republiky na kolečkových saních
ve Smržovce a následnými fyzickými testy. Za Klášterec se letní přípravy účastní Luboš Jíra mladší a Jan Heinz. „Pokud to dovolí zdraví a nebudou
žádná zranění, zúčastní se oba závodů světových pohárů, které budou navazovat na letní přípravu,“ řekl o našich
závodnících trenér Jíra. Fanoušky našich sportovců jistě potěší i fakt, že Luboš Jíra mladší a Matěj Kvíčala byli
Českým olympijským výborem zařazení do předolympijské přípravy na zimní olympijské hry ve Vancouveru.
„V rámci přípravy bychom se v říjnu po fyzických testech měli rozjet na uměle chlazené dráhy,“ nastínil další činnost
juniorských sáňkařů trenér Jíra. „V listopadu pak už začínáme prvním světovým pohárem na olympijské dráze
v Turíně.“ Složitější bude letošní sezona pro mladšího Jíru i jeho kolegu Kvíčalu. Oba se účastní seniorských
světových pohárů a pokud to dovolí zdraví a forma, zúčastní se juniorského mistrovství světa v japonském
Naganu a mistrovství světa seniorů v americkém Lake Placid.

Sportovní zpravodajství vám
přinášíme společně s :

Klášterecký kanoista Jan Říha se nedávno vrátil z mistrovství světa, které se konalo v italském městečku Ivrea
vzdáleném asi šedesát kilometrů od Turína. A nevrátil se s prázdnou. Mistrovství se konalo na řece Dora Baltea,
která pramení na svazích nejvyšší evropské hory Mont Blanc, a podle slov samotného Jana Říhy byla voda
ledová jako blázen.
„Když jsme přijeli na místo, mělo být nejprve asi týdenní soustředění a hlavní závod měl proběhnout v sobotu a
neděli,“ vyprávěl své zážitky z mistrovství Jan Říha. „Jenže na místě byly velké povodně, takže trénování bylo zakázaný. Chodili jsme jen tak kolem vody a hlídali, kdy už bychom na to mohli skočit. Trénování by ale bylo opravdu
nebezpečný, protože nejspíš ani záchranáři by pro nás neskočili.“ Zlom přišel až ve čtvrtek, kdy nastal ten pravý
čas, aby mohli závodníci začít trénovat. Našim chlapcům (ve dvojici s Janem Říhou jezdí kolega Marek Šálek )
to šlo velmi dobře a vysloužili si obdivné poznámky od svých soupeřů. „Den před finále jsme se dvakrát překlopili a poprvé po pěti letech jsme vyplavali z lodě,“ popisuje Říha nepříjemný zážitek z ledových vod Dory Baltea.
„Nebylo to moc dobrý ani pro nás, ani pro loď. Co se nám nestalo pět let, stalo se nám najednou dvakrát po sobě ve
dvou dnech. Pomlátili jsme se a místo regenerace jsme po večerech lepili loď.“ Finále samotné se pak jelo na dvě jízdy. I přes smůlu, která naše kanoisty provázela, se jim celkem dařilo. Po první jízdě se Jan Říha s Markem Šálkem
usadili na druhém místě a na něm také skončili i po jízdě druhé. Rychlejší byli Francouzi, za Říhou se Šálkem
skončili Slováci. Výkon našich kanoistů nakonec docela slušně zapadl do bilance celé české reprezentace. „V
tomto sportu naše země docela dominuje, ale letos to bylo slabší,“ potvrdil Říha. „Nějaké medaile byly i v jiných
kategoriích, ale oproti jiným letům nic moc.“ Přesto si Jan Říha závody na italské řece pochvaloval. Koneckonců
stříbrná medaile nikdy není k zahození (pokud ji nechce prodat jako Lukáš Polert).
A o další cenný kov mohl Jan Říha svést boj prakticky ihned po návratu z Itálie. „V Karlových Varech na řece Teplá
se konal závod Světového poháru a to je úplně pravý opak Itálie,“ vzpomínal kanoista Říha. „Teplá je tak klidná řeka,
že na ní se vůbec nemusí sprint trénovat. Stačí nasednout do lodě a jet. Teplá je takové jezero, teče to, ale je to fakt
jenom pádlovat a pádlovat.“ A jak řekli, tak také udělali. Přijeli až na samotný závod a hned po první jízdě byli
Říha se Šálkem na druhém místě. „S tím jsme vůbec nepočítali, protože jsme si na závody v Karlových Varech jeli
jenom zajezdit a podívat se mezi lidi, když jsme byli dlouho venku,“ neskrýval Říha překvapení z umístění v poháru.
Nakonec skončili Říha se Šálkem na druhém místě, když rychlejší byli stejně jako v Itálii Francouzi. „S výsledkem
na Teplé jsme byli spokojeni velmi, protože jsme žádný úspěch nečekali, ale ta radost zase nebyla tak veliká. Když už
máte v ruce medaili z mistrovství světa, ostatní závody už tak atraktivní nejsou,“ dodal Jan Říha.
O den později pak ještě Šálek s Říhou zamířili do Brna na akademické mistrovství republiky. „Tam jsme konečně
vyhráli, protože to byla jen republika, takže jsme měli větší šanci,“ usmíval se Jan Říha. „Konečně to letos klaplo, že
jsme mistři republiky ve sprintu.“

Klášterečtí bikeři se v těžké konkurenci neztratili
Na konci června se na kadaňském Zadním kopci uskutečnil již třináctý ročník závodu horských kol,
který byl současně druhým závodem Poháru Peruna. Klášterečtí závodníci se v tomto závodě rozhodně
neztratili. „Letos se nám tady sešlo sto dvacet závodníků, což je rekord v celé historii závodů,“ pochvaloval si
jeden z pořadatelů závodu Martin Šindelář. „Podobně jako každý rok se nám tu sešli závodníci od šesti do
padesáti let.“ Největší novinkou letošních závodů byl letmý
Realitní kancelář
start královské kategorie mužů od dvaceti do třiceti let. Muži
prodá Váš dům, byt či chatu vyběhli z prostoru cíle a pěkně po svých doklusali na start,
popadli svá kola a odstartovali. Pořadatelé sami přiznávají,
a Vy neplatíte NIC.
že se nechali inspirovat automobilovými závody v Le Mans.
Provizi hradí kupující.
„Důvodem tohoto rozhodnutí byla především starost o bezpečnost závodníků,“ dodal Šindelář. „Na startu se nám to vždycky
Volejte: 604 966 885
trochu strkalo a při dnešním množství závodníků by někteří
jistě popadali.“
Z Klášterce se závodů zúčastnilo sedm závodníků a nejlepším
z nich byl František Havlíček, který v kategorii M40 zvítězil v čase rovných 36 minut. V nejsilněji obsazeném závodu mužů od
dvaceti do třiceti let měl Klášterec v ohni dokonce dvě želízka.
Udělejte
Martin Mišák ani Michal Štajgl však závod nedokončili. V kategorii M18 se Václav Kalina umístil na pátém místě, když celou
ze svého auta,
trať zdolal za sedmadvacet minut a devatenáct sekund. V katedomu, či plotu
gorii chlapců do deseti let měl Klášterec dva zástupce, Marcel
reklamní plochu!
Červenka skončil na devátém a Jakub Staněk na jedenáctém
místě. Poslední klášterecký závodník se účastnil kategorie do
7PMFKUF*)/&%5&-
dvaceti let. Jiří Kypta skončil na šestnáctém místě, když zdolal
trať za osmapadesát minut a čtyři sekundy.
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