Město Klášterec nad Ohří

Čtrnáctideník

Domov pro seniory
„Existuje celá řada způsobů, jak se dá
zdejší pobyt zpříjemnit,“ říká ředitelka
Věra Bobisudová.

Číslo 16/08

28. srpna 2008

Eurokov a Siraex

zdarma

Ženská národní házená
v Klášterci skončila

přilákaly do areálu sala terreny stovky
návštěvníků.

Házenkářky ukončily kariéru exhibicí
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Volební místnosti se
opět otevřou

Kováři Eurokovu a tanečníci Siraexu tvořili na téma „Prameny“

Uběhly necelé dva roky a politické strany
a hnutí opět sestavují kandidátní listiny,
ve městech se objevily volební billboardy a na úřadech se připravují volební
komise. Zatímco v roce 2006 rozhodovali
voliči o složení poslanecké sněmovny a
obecních zastupitelstev, 17. a 18. října
letošního roku nás čekají volby do krajů.
více na str. 2

65 let společného života oslavili manželé
Zdeňka a Alois Čížkovi v kláštereckém
Domově pro seniory. Své „ANO“ si řekli v
době, kdy celou Evropou zmítala druhá světová válka. Jejich životní pouť pak začala v
nedalekém Okounově, kam se po svatbě
odstěhovali. Jen oni dva vědí, jaké krásné
chvíle i úskalí přináší s sebou tolik společných let života. Už symbolický název výročí
jejich sňatku „kamenná svatba“ naznačuje,
že to bylo manželství postavené na velmi
pevných základech. Malý pohled do jejich
soukromí vám přinášíme na straně 3. Na
manžele Čížkovi už nyní čeká svatba „platinová“, a tak jim za redakci Kláštereckých
novin i za naše čtenáře přejeme hlavně
zdraví a prožití mnoha dalších krásných
společných let.
-rony-

Sociální dávky budou
vypláceny částečně
ve stravenkách
Už jen několik málo dní dělí některé příjemce sociálních dávek od okamžiku, kdy
si kromě hotovosti odnesou část příspěvku v poukázkách. O změně v přidělování
dávek pomoci v hmotné nouzi rozhodla
na svém červnovém zasedání rada města
a Klášterec se tak přidal k dalším několika
městům, která přišla s poukázkami už dříve. Vyplácení nákupních poukázek namísto hotovosti umožnil městům nový zákon
o pomoci v hmotné nouzi, který platí od
1. ledna 2007.
„Prostřednictvím poukázek bude občanům
poskytován pouze příspěvek na živobytí.
Doplatek na bydlení bude i nadále vyplácen
v hotovosti. Poukázky ale nebudou nikdy
tvořit sto procent dávky, vždy zůstane určité procento příspěvku v penězích. Poměr
mezi poukázkami a hotovostí bude záviset
na samotném příjemci. Například u dlouhodobě nezaměstnaného, který se aktivně
nepodílí na zlepšení své situace a u kterého
navíc hrozí možnost, že dojde ke zneužití
příspěvku, bude procento dávky vyplácené
v poukázkách vyšší než například u matky
na mateřské dovolené. K vyplácení dávek
prostřednictvím poukázek budeme přistupovat individuálně. Nikomu ale nehrozí,
že by se ocitl zcela bez hotovosti. Systém
jsme nastavili tak, aby našim klientům vždy
zůstalo například na doplatek na léky nebo
na dopravu,“ vysvětluje změny v přidělování dávek pomoci v hmotné nouzi, které
začnou platit od 1. září, vedoucí odboru
sociálních věcí Ing. Šárka Řeháčková.
Poukázky, které se na první pohled neliší
od běžných zaměstnaneckých stravenek, bude městu poskytovat na základě
smlouvy firma Accor Services. „Oslovili
jsme celkem čtyři firmy. Jako nejzkušeněj-

Letní prázdniny končí
Tak se mějte fajn a užijte si poslední
chvíle volna, než vám zase začne škola

Oslavili „kamennou“ svatbu

Nová turistická a lázeňská sezóna roku 2008 odstartovala 17. května velkolepě Svěcením minerálních pramenů. Klášterecké
hudební prameny 2008, Siraex 2008 a Eurokov 2008 pak byly třemi stěžejními akcemi letošního léta, které pořádalo město Klášterec nad Ohří spolu s organizátory jednotlivých akcí. Mistrovské kousky virtuosa Jaroslava Svěceného spolu s nezapomenutelným
projektem „Vivaldiano 2008“ obdivovaly stovky návštěvníků hudebního festivalu. Festival moderního tance Siraex 2008, který se
částečně propojil s Eurokovem 2008, byl zase ukázkou krásy a něhy v kontrastu se sílou a mohutnými svaly mistrů kovářů. I když je
nutno dodat - i silou dvou zúčastněných kovářek. A tak jako se léto nezadržitelně blíží ke svému konci, také turistickou a lázeňskou
letní sezónu čeká její vyvrcholení. Letošní letní kulturní sezóna se uzavře již příští sobotu (6. září) Kláštereckými promenádami.
Město Klášterec opět připravilo bohatý kulturní program, na který si dovoluje vás všechny srdečně pozvat.
-ronyší se ukázala firma Accor Services, která
spolupracuje už s řadou městských úřadů,
zúčastnila se několika pilotních projektů a
také má velmi širokou obchodní síť, ve které
jsou poukázky akceptovány,“ říká o volbě
dodavatelské firmy Ing. Řeháčková.
Nákupní poukázky firmy Accor Services
platí v řadě obchodních sítí, které mají
pobočky po celém regionu. Nejedná se
přitom pouze o obchody s potravinami,
ale jsou do ní zařazeny i papírnictví, drogerie, smíšenky nebo obchody s levným
textilem.
„Naši příjemci dávek se nepohybují pouze
v Klášterci, ale často se zdržují v sousedních
městech a je tedy třeba, aby mohli poukázky uplatnit i tam. Co se týče Klášterce, zde
máme do smluvní obchodní sítě společnosti Accor Services zařazeny Potraviny ZAVA
v ulici 17. listopadu a Školní, Maso uzeniny
Rabbit, Papírnictví na Panoramě pana Bilíka, Tesco a Maso uzeniny Novák v Plusu. V
současné době jednáme ještě o zařazení
jednoho obchodu s oblečením na novém
sídlišti. V Kadani pak poukázky platí například v supermarketu Albert nebo v Prioru.
Ne každý obchodní řetězec má ale o zařazení do této sítě zájem. Proto se v ní neobjevují
některé jiné oblíbené supermarkety. Myslím
si ale, že obchodní síť je i tak pestrá a nabízí
v podstatě všechny věci běžné denní spotřeby,“ uzavírá Ing. Řeháčková.
Smysl nového systému je jednoznačný.
Omezit zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi a přimět ty, kdo je nezbytně
nepotřebují, aby o ně ztratili sami zájem.
Alespoň částečný úspěch by mohla zajistit skutečnost, že poukázky neplatí v žádném restauračním zařízení a nelze za ně
koupit ani cigarety, ani alkohol.
-lara-
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Základní škola Školní hlásí
– vše připraveno !!!
Foto: archív

První dny ve škole jsou pro nastupující
prvňáčky velmi důležité. Ideální je povídat si o tom,¨co malého žáčka čeká a dát
prvnímu školnímu dni sváteční nádech.
Pokud budete chtít svému potomkovi
přiblížit následující roky života, zkuste si
v paměti vybavit příjemné vzpomínky,
které vám ze školy zůstaly.
Děti se většinou do školy těší a my jsme
se snažili, aby se jim u nás líbilo. Vylepšování chodeb a tříd začali malíři, kteří
ve slunečných prázdninových dnech
nešetřili veselými barvami. Patří jim za
to dík. V některých třídách budou žáčci
chodit po novém linoleu, psát na keramickou tabuli a když se venku přeženou
mraky, posvítí si na písmenka novými
zářivkami. Učitelé načerpali o prázdninách spoustu pozitivní energie a na přípravné dny přišli s dobrou náladou.
Přejeme všem – a hlavně prvňáčkům
– šťastné vykročení do nového školního
roku!
-Mgr. Doris Homolková-

internetový portál města
20:00 - 21:30

www.klasterec.cz
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Volby do krajského zastupitelstva

Integrovaný plán města se zaměří na historické jádro, lázně a turisty

V Ústeckém kraji se budou o přízeň voličů ucházet tyto politické strany, hnutí
a koalice: 1. ČSSD, 2. Dělnická strana
- za zrušení poplatků ve zdravotnictví
(koalice), 3. DOHODA pro Ústecký kraj
(koalice), 4. Evropská strana důstojného
stáří, 5. KSČM, 6. Konzervativní koalice,
7. Masarykova demokratická strana, 8.
ODS, 9. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa, 10.
Severočeši.cz, 11. SNK Evropští demokraté, 12. Strana zdravého rozumu, 13.
Strana zelených, 14. Volte Pravý Blok, 15.
Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu,
16. NESPOKOJENÍ OBČANÉ!, 17. Balbínova poetická strana.
Zatímco tradiční velké strany jako
například ODS, ČSSD nebo KSČM se
účastní krajských voleb opakovaně,
řada menších hnutí a koalic se zrodí až
ve volebním roce, aby krátce nato opět
zanikla. Na letošních kandidátkách bychom proto marně hledali NEZÁVISLÉ,
SVOBODNÉ, Národní sjednocení nebo
České hnutí za národní jednotu, které
se účastnily voleb v roce 2004. Naopak
mezi „horké novinky“ letošních voleb
patří například DOHODA pro Ústecký
kraj nebo Severočeši.cz.
Protože některé z kandidujících stran
a hnutí už zveřejnily na svých internetových stránkách kompletní seznamy
kandidátů do krajských voleb, máme
už nyní k dispozici několik konkrétních
jmen. Pokud vás zajímá zastoupení
„domácích“, zde jsou někteří z nich. Na
45. místě kandidátky ČSSD figuruje klášterecký zastupitel Stanislav Pechouš.
„Dvojkou“ na této kandidátce je současná náměstkyně chomutovské primátorky Jana Vaňhová, kterou si určitě mnozí z
vás pamatují ještě jako vychovatelku na
jedné z kláštereckých základních škol.
Čtvrtou pozici na kandidátce Severočeši.cz zaujímá místostarosta Ing. Stanislav
Stehlík a na kandidátce SNK-Evropští
demokraté pak najdeme na 21. místě
Ing. Zdeňka Šroubka.
-lara-

Po strategickém plánu rozvoje města, který v červnu schválili zastupitelé, se na klášterecké radnici pustili do přípravy dalšího
důležitého dokumentu, jenž má umožnit rozvoj města v návaznosti na využití finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie. Jedná se konkrétně o Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), který v současné době schvalují obce po celé republice.
Zatímco pro města nad 50 tisíc obyvatel je IPRM povinný - v případě, že chtějí čerpat dotace z regionálních operačních programů - a města nad 20 tisíc obyvatel jej musí zpracovat, pokud usilují o dotaci na zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
pro menší města, kam patří i Klášterec, je tvorba
IPRM ryze dobrovolnou záležitostí. I když, jak
dodává vedoucí odboru strategického rozvoje
Ing. Mazánková, zpracovaný IPRM bude znamenat plusové body v boji o dotace i pro nás.
Kromě lepší pozice v boji o dotace z EU byl měl
Integrovaný plán rozvoje města přinést podle
jeho zastánců také pozitivní směr v budoucím
rozvoji měst a nahradit „nesystémové rozhodování a neefektivní řízení projektů strategiemi a
plánováním“. Integrovaný plán rozvoje města je
jakýmsi uceleným souhrnem dílčích projektů,
které jsou zaměřeny buď na vybranou lokalitu města, nebo se věnují konkrétnímu tématu
(veřejná doprava, zeleň...) na celém jeho území.
Co se týče IPRM pro Klášterec, ten má být podle
Ing. Mazánkové zaměřen na oživení historického
centra a na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu v
návaznosti na ostatní části města.
V současné době je jmenována pracovní skupina,
Střípky ze zasedání rady města
která by měla celý dokument zpracovat do konce
roku. Pracovní skupinu jmenovala rada města a
Ve čtvrtek 24. července a 14. srpna se uskutečnily 35. a 36. schůze rady
jejími členy jsou místostarostové Ing. Stanislav
města. Přinášíme vám několik, z našeho pohledu zajímavých, bodů jednáStehlík a Tomáš Šroubek, vedoucí odboru přípraní. Rada města mimo jiné:
vy investic a strategického rozvoje Ing. Mazánko•
vzala na vědomí zadání zakázky „Rekonstrukce WC – pavilon MVD
vá, vedoucí odboru kultury, marketingu a cestovna Základní škole v ul. Krátká v Klášterci nad Ohří (HAVARIJNÍ STAV)“
ního ruchu Miroslav Foltýn, nově zvolený ředitel
uchazeči Petr Horský – stavební firma;
zámku Ing. Petr Hybner, prorektor Vysoké školy
•
schválila maximální přírůstky měsíčního nájemného pro období od
hotelové Ing. Pavel Attl, podnikatelé František
01.01.2009 do 31.12.2009;
Jandl a Milan Vacke, ředitel Lázní Evženie PhDr.
•
doporučila Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit Obecně
závaznou vyhlášku města Klášterce nad Ohří č. 7/2008 o opatřeních
Jiří Vronský a exstarosta lázeňského města Třebok omezení činností narušujících veřejný pořádek;
ně Ing. Jiří Houdek.
•
schválila zadání zakázky „Rekonstrukce komunikací, ul. BudovatelNa tvorbě IPRM se bude podílet také šestičlenný
ská, II. etapa, 1. část – ul. Na Vyhlídce“ uchazeči První krušnohorská
řídící výbor ve složení Jan Houška, Tomáš Šroubek,
realitní kancelář s. r. o.;
Ing. Stanislav Stehlík, PaedDr. Václav Homolka, Ing.
•
schválila poskytnutí dotace střeleckému klubu AVZO TSČ Měděnec
Zdeněk Šroubek. Členem řídícího výboru je také
ve výši 15 000,- Kč na opravu střechy poničené v důsledku silného
Ing. Zdeněk Výborný, zástupce poradenské agenvichru;
tury MEPCO (Mezinárodní poradenské centrum
•
vzala na vědomí zadání zakázky „Lázně Evženie – Wellness Caffe
obcí), která je autorem manuálu na tvorbu IPRM a
– vybavení interiéru“ uchazeči HAVLICKÝ DESIGN a. s.;
zajišťovala zpracování integrovaných plánů například pro Ústí nad Labem nebo Zlín.
-lara-

KDO, CO VÁS ČEKÁ NA ÚŘADĚ
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V 8. díle našeho seriálu se tentokrát
zaměříme na odbor realizace investic,
kterému šéfuje Petr Knap.

se na základě schválených pravidel
provede výběrové řízení, ve kterém je
vybrán zhotovitel. Přípravná fáze končí
podpisem smlouvy. Samotná realizace
začíná předáním staveniště. V průběhu
stavby se konají kontrolní dny a koordinační schůzky, kdy se řeší případné změny nebo doplnění původního projektu a
kontroluje se kvalita prací. V závěru stavby přichází přejímka a kolaudace. Tím
ale práce v souvislosti s danou investicí
zdaleka nekončí. Dokončenou stavbu je
třeba vložit do katastru nemovitostí a do
majetku města. Musí se udělat závěrečné
vyúčtování, archivace a pokud byla na
stavbu použita dotace, znamená to také
vyúčtování dotace. Během záruční doby
se pak sleduje stav stavby a v případě, že
se objeví nějaké vady, probíhá reklamační
řízení. S každou investicí je kromě samotné stavební části spojeno také spoustu
administrativních a legislativních úkonů.

Na začátek stejná otázka jako pro ostatní vedoucí. Co má váš odbor na starosti,
jaká je jeho náplň práce?
Stručně řečeno odbor realizace investic
zabezpečuje pro město realizaci nových
staveb a rekonstrukcí, oprav a údržby stávajících objektů v souladu se schváleným
rozpočtem města. Koordinujeme také některé stavební činnosti jiných investorů realizované na území města.
Samotná realizace investic probíhá v několika fázích. Při přípravě investice je nejprve
nutné nastudovat a připomínkovat daný
projekt. Poté je třeba zadat zakázku, takže

To vše zajišťuje pouze váš odbor?
Záleží na náročnosti konkrétní investice.
Velké akce většinou nerealizujeme sami,
ale zajišťujeme je prostřednictvím externích pracovníků – projektantů, managerů, technického dozoru... Bez nich bychom
ten obrovský objem investic nemohli
kapacitně vůbec zvládnout. Vezměte si,
že náš odbor je pouze tříčlenný a pro rok
2008 byly schváleny investice v celkové
výši 150 milionů korun. Část úkonů kolem
investic se tak smluvně deleguje na naše
externí partnery nebo na zhotovitele.
Projektanti tak často vyřizují projekt kom-

Petr Knap
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Klášterečtí hasiči se v pondělí 18.8. rozhodně nenudili. V ranních hodinách zasahovali
„profíci“ u kuriózního případu, kdy v zámeckém parku hořel vykotlaný strom. O tom,
že to nebyl jednoduchý zásah, svědčí naše
fotografie (1,2). Bohužel snaha hasičů v boji
o záchranu tohoto vzácného stromu vyšla
nakonec naprázdno, protože verdikt znalce z
Agentury ochrany přírody a krajiny byl neúprosný. Stoletý strom musel být pokácen (3).
Město Klášterec nad Ohří podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, protože vše
nasvědčuje tomu, že strom někdo úmyslně
zapálil. Jen o několik hodin později už hasiči
zasahovali u požáru v Řezáčově ulici (4), kde
už šlo i o lidské životy (píšeme na jiném místě).
-rony-

Policie informuje ...

Tak tohle jim tedy nevyšlo ...
Běžná kontrola tří osob na parkovišti v
ulici Dlouhá v brzkých ranních hodinách
se proměnila v drama jak ze špatného
hollywoodského trháku. Při prováděné kontrole se řidič rozjel ve snaze ujet
strážníkům. Narazil však na překážku v
podobě služebního vozidla. Po zadržení
všech podezřelých osob bylo zjištěno, že
mají dobrý důvod si nic nezačínat s policií. Vozidlo bylo kradené, značky také a o
posádku měla velký zájem policie.

Místo mejdanu přišly problémy ...
To, že místní park využívají lidé k
relaxaci a odpočinku, si vysvětlila po
svém skupinka pěti nezletilců. Obstarali
si alkohol a už viděli v jasných barvách,
jak si zpestří jeden nudný prázdninový
večer. Sotva však otevřeli lahvinku, tak je
objevili strážníci MP, kteří partičce lačnící
po alkoholu pochopitelně mejdan překazili. Místo radovánek tak přišel průšvih
a nepříjemné vysvětlování nejen doma
rodičům, ale i u sociálních pracovnic.

Hrát si s ohněm není legrace ...
Klášterecká policejní hlídka vyjížděla
do ulice Václava Řezáče, kde došlo k požáru jednoho z bytů. Na místě přivolaný
technik hasičů se k příčině požáru nevyjádřil, je předmětem dalšího vyšetřování.
Dvě osoby se nadýchaly zplodin a musely
být převezeny na ošetření do nemocnice.
Třetí osoba byla rovněž hospitalizována
se zraněním v kadaňské nemocnici. Výše
škody bude upřesněna dodatečně. Případ nadále vyšetřuje policie.

4

pletně včetně stavebního povolení. Zhotovitel mívá zase v podmínkách komunikaci s vlastníky dotčených pozemků, se
správci sítí, zajištění geodetických prací
apod. Náš odbor pak zajišťuje hlavně
koordinaci investic a celkový dohled.
V případě drobnějších stavebních akcí
si pak většinu věcí zajišťuje náš odbor
vlastními silami včetně projektů, stavebních povolení, kolaudace i závěrečného
vyúčtování.

v 1. patře domu č.p. 179 a zároveň se
chystá zahájení rekonstrukce přízemí
tohoto objektu, kde je umístěna sauna
a fitness. Mimo to se provádí průběžně
nejrůznější drobné opravy a údržba.
Teď například v novém sídle sociálního
odboru, které bylo uvedeno do provozu
koncem června a kde se samozřejmě
jako v každé nové stavbě objevily při
užívání drobné nedostatky, které je třeba vychytat.

Jaké investiční akce vás v tuto chvíli
zaměstnávají nejvíce?
V současné době se dokončuje vodovod
do Klášterecké Jeseně, najíždí technologie
a řeší se poslední menší technické problémy, jako je například zprovoznění tlakové
stanice nebo instalace vodoměrů. Dodávek pitné vody by se měli zdejší obyvatelé
dočkat co nejdříve. Před několika málo
dny byla zahájena stavba 4. etapy cyklostezky, která povede od Rašovické lávky
k železničními mostu, a během příštího
týdne by měly začít přípravné a stavební
práce na sídlišti Panorama, konkrétně v
ulici Na Vyhlídce. Vedle těchto dvou větších akcí nás čeká ještě několik menších.
Na základě žádosti domova pro seniory
se bude na zdejší zahradě stavět malá
terasa s přístřeškem, pokračuje výměna
oken v domově pro seniory a na radnici a byly dokončeny práce na obnově
technologií na zimním stadionu. Kromě
toho se ve sportovním areálu dokončují
nové povrchy tenisových a volejbalových kurtů, finišují práce na ubytovně

A jaké jsou plány do budoucna? Máte
v šuplíku nějaké další projekty?
„Na papíře“ už je například oprava
Ciboušovské a Přívozní ulice, rozšíření
Sadové ulice tak, aby zde zůstalo zachováno parkování, přičemž provoz by byl
opět obousměrný, vyprojektovaná jsou
také parkoviště v ulici 17. listopadu a
odbor přípravy investic pracuje na studii
rekonstrukce parkoviště v ulici Topolová
a jeho propojení s parkovištěm u aquaparku. V následujících zhruba dvou
letech nás čekají větší investiční akce
v souvislosti s plánovanou opravou
vozovky v Petlerské, Nádražní a Pražské
ulici, kterou bude provádět Ústecký kraj.
Město by se chtělo při této příležitosti
věnovat některým problematickým
místům nebo klíčovým přechodům a
křižovatkám na této trase. Zatím bylo
vytipováno zhruba 11 míst, která by se
v závislosti na možnostech rozpočtu
města měla dočkat úprav. I když nebude v první fázi třeba možné realizovat
všechno, budeme se snažit zpracovat

alespoň veškerou dokumentaci, abychom se k tomu mohli později vrátit.
Mimo tyto akce budou na přelomu roku
zahájeny 4 další realizace investic, na
které město obdrželo dotace, tj. realizace energetických úspor na základní
škole Školní,na mateřské škole Lesní a
na Základní umělecké škole a dále bude
zahájena akce rehabilitace zámeckého
parku a nábřeží.
Velký stavební boom postihl prakticky celou republiku. Díky stamilionovým dotacím z Evropské unie se
v českých městech staví víc než kdykoli před tím. Má to nějaké negativní důsledky?
Minimálně dva určitě. Tím, jak narůstá
poptávka, stoupají závratnou rychlostí ceny stavebních prací. Stavebním
firmám se navíc mnohdy nedostává
dostatek kvalifikovaných pracovníků.
Některé firmy už jsou vytížené na maximum. Investiční akce financované z
dotací mají často pevné termíny dokončení, a stavební práce proto probíhají
hodně hekticky, aby se všechno stihlo
včas. To má bohužel vliv i na kvalitu
provedené práce a od nás to vyžaduje mnohem důslednější kontrolu jak
během stavby, tak při jejím přebírání a i
pak v záruční době. Problematické jsou
také případné reklamace, protože ne
všechny firmy se k nim staví korektně
a někdy reklamace končí až u právníků, například nová palubová podlaha
v tělocvičně ZŠ Školní.
-lara-
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65 let společného života

V neděli 10. srpna 2008 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve
věku 69 let pan Roman Klaner. Patřil k nestorům klášterecké
politiky, když se víc než čtyřicet let pohyboval na radnici v
různých funkcích, což samo o sobě je pozoruhodné a svým
způsobem ojedinělé. Opakovaně zastával funkci zastupitele i
radního města, aktivně pracoval v různých výborech a komisích, pravidelně se zúčastňoval mnoha kulturních a sportovních akcí. V posledních několika letech jsme jej při těchto
společenských událostech právě z důvodu nemoci vídali jen
zřídka, a to zásluhou jeho starostlivé manželky, rovněž bývalé dlouholeté pracovnice městského úřadu, která by touto
cestou ráda poděkovala za všechny projevy soustrasti.

Domov pro seniory se snaží být skutečným domovem
Neuvěřitelných 65 let společného života oslavili v kláštereckém Domově pro seniory
manželé Čížkovi. Alois Čížek, který v letošním roce slaví 88 let, se se svojí o dva roky
mladší manželkou Zdenkou seznámil v Praze, kam oba odešli za prací. Zdenka Čížková se narodila ve Vysokém Mýtě, vyučila se dámskou krejčovou a po vyučení odešla
k příbuzným do Prahy. Její muž pocházel z obce Lhotnice, okres Pelhřimov a v Praze
pracoval jako zámečník.
Po válečné svatbě v roce 1943 se novomanželé přestěhovali do nedalekého Okounova. Od roku 1950 pracoval Alois Čížek jako vedoucí montáže a později jako vedoucí
kontrolor v ZKL Klášterec. Zdenka Čížková pracovala nejprve v Perštejně v podniku
Pilana, odkud odešla za svým manželem do ZKL, kde jako zástupkyně vedoucího skladu vydržela až do důchodu. Manželé Čížkovi mají jednoho syna a dvě vnoučata.
V kláštereckém Domově pro seniory bydlí od 30. ledna roku 2006. Pan Čížek tráví volné chvíle nejraději sledováním televize a stále si udržuje dobrý přehled o současném
dění ve společnosti. Paní Čížková je ještě pořád velmi aktivní a tvůrčí, věnuje se ručním
pracím, doma se stará o květiny, v domově navštěvuje pravidelně ergoterapii a ráda
zpívá. Navzdory osmi křížkům chodí manželé rádi na procházky a zúčastňují se společenských akcí pořádaných domovem pro seniory.
K obdivuhodnému 65. výročí jejich sňatku přišly manželům Čížkovým poblahopřát
zaměstnankyně Městského ústavu sociálních služeb v čele s ředitelkou Věrou Bobisudovou. Chybět samozřejmě nemohly květiny, bonboniéra ani šampaňské.
-lara-

Mělo by vás zajímat ...
Mobilní telefony jasně vedou
Šedesát čtyři procent českých domácností zcela zavrhlo pevné linky a používá výhradně mobilní telefony. Česká
republika v tomto směru s přehledem
vede žebříček EU, následovaná Finskem
(61%), Litvou (53%) a Maďarskem (50%).
V naprosté většině takzvaných západních
zemí je přitom podíl bytů bez pevné linky
mnohem menší. Například v Německu
telefonuje výhradně z mobilního telefonu
jedenáct, v Nizozemsku devět a ve Švédsku dokonce jen tři procenta domácností.
Podle mluvčí Českého telekomunikačního
úřadu používá v České republice mobilní
telefon 96 procent lidí. Pouze pevnou linku používají čtyři procenta obyvatel.

Češi dluží téměř 13 miliard korun
Počet evidovaných dlužníků v pololetí vzrostl meziročně téměř o polovinu,
vyplývá to z aktuální statistiky rejstříku
sdružení SOLUS. V rejstříku neplatičů je
tak evidován minimálně každý desátý
dospělý Čech. Členy sdružení, které spravuje největší český rejstřík neplatičů, je 22
bankovních a leasingových společností
a tři mobilní operátoři. Ke konci června
mělo záznam v evidenci SOLUS 678 tisíc
lidí, kteří buď nespláceli svou půjčku,
nebo dluží za služby. Do rejstříku neplatičů se může dostat každý, kdo některé
z členských společností buď nezaplatí
první dohodnuté splátky, pozdě či vůbec
neuhradí tři splátky v průběhu splácení
půjčky, nebo dluží za fakturu na mobil
více než 90 dnů po lhůtě splatnosti. Ke
konci května dlužili Češi některému z
členů sdružení v průměru 19 tisíc korun,

celkově pak téměř 13 miliard Kč. Zhruba
třetina klientů, kteří mají záznam v rejstříku, už ale své dluhy zaplatila. Zůstávají
však v evidenci po dobu tří let.

Ne každý má to štěstí, že mu jeho zdravotní stav nebo sociální
a ekonomická situace dovolí strávit poslední léta svého života
doma, v kruhu svých nejbližších. Pro řadu lidí se tak na sklonku
života stává jejich posledním útočištěm domov důchodců, dnes
domov pro seniory. Není to jistě ideální řešení, ale existuje celá
řada způsobů, jak se dá zdejší pobyt co nejvíc zpříjemnit.
Aby se stal domov pro seniory skutečným domovem, o to se
podle slov ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Věry
Bobisudové snaží i v kláštereckém Domově pro seniory. „Již řadu
let usilujeme o co nejvyšší kvalitu ubytování našich seniorů a v tomto směru jsme už, troufám si říct, udělali značný pokrok. Za zmínku stojí výměna nefunkčních baterií a umyvadel, oprava podlah,
nákup nového nábytku a zdravotních pomůcek, jako jsou polohovací lůžka nebo elektrické vozíky, kterými se snažíme našim klientům co nejvíce zmírnit jejich utrpení. V poslední době jsme zakoupili
i EKG přístroj pro monitorování náhlých problémů a rychlé určení
diagnózy. Během letošního léta jsme pak dokončili výměnu starých
a v mnoha případech už nefunkčních oken za plastová. Do nových
oken jsme pak pořídili žaluzie, které naši obyvatelé určitě ocení
hlavně v horkých letních dnech.“
Jedním z nejoblíbenějších míst kláštereckého Domova pro seniory je určitě velká zahrada. Aby ji mohli všichni obyvatelé co
nejvíce využívat, chystají se i zde v letošním roce stavební úpravy. „Chceme vyjít vstříc imobilním seniorům, kteří nechtějí být plně
závislí na zdravotnickém personálu, ale zatím nemohou zahradu
vzhledem k nerovnému terénu sami využívat. Pro tuto skupinu bude
na bezbariérovém prostoru zahrady vystavěna pergola s příjemným posezením, kterou bude možné
využívat eventuálně i v deštivém počasí,“ říká o připravovaných změnách v
prvního ročníku zakončoval
kláštereckém Domově pro seniory
náš Od
Klášterecké promenády velkoVěra Bobisudová. I v sebelépe vybatip lepý ohňostroj, který nadchl
veném zařízení může na člověka
nejen místní, ale i přespolní
padnout smutek, stesk nebo špatná
nálada. Proto se tu snaží zajistit čas návštěvníky. Do redakce dokonce přišel
od času nějaké povyražení, které nar- dopis, ve kterém se psalo o „ ... nejkrásnějuší každodenní stereotyp a přivede ším ohňostroji, který by Vám mohli závizdejší obyvatele na jiné myšlenky. dět i u nás v Chomutově.“ Na letošních
„V průběhu letních měsíců tu proběh- Promenádách bude ohňostroj poprvé
lo mnoho kulturních akcí, kterých se chybět. Dočkáme se ho až na začátku
měli možnost účastnit nejen obyvate- adventu, kdy se v Klášterci pořádá tradiční
lé domova pro seniory, ale i uživatelé Rozsvěcení vánočního stromu.
pečovatelské služby. Vzpomněla bych Pokud patříte mezi milovníky barevných
opékání vuřtů s hudebním pořadem, pyrotechnických efektů a nechce se vám
vystoupení pražské hudební skupiny, čekat až do zimy, máme pro vás malý tip.
návštěvu lázeňského města Karlovy Pořadatel kláštereckých ohňostrojů plzeňVary, Zooparku Chomutov a zdejšího ská firmy LAKI organizuje ve dnech 19. a
zámeckého parku a lázní. Mezi akce- 20. září již 3. ročník soutěže profesionálmi, které připravujeme, je například ních ohňostrojů „Plzeňské ohýnky“. Akce
rekreace na Křivoklátsku nebo na přá- se koná v Plzni na Doubravce a kromě
ní našich seniorů individuální návštěvy exhibičních a soutěžních ohňostrojů jsou
jejich rodiště,“ vypočítává Věra Bobis- pro diváky připraveny koncerty, šermířská
vystoupení a ohňové či světelné show.
udová.
-laraV loňském roce se „Plzeňských ohýnků“
zúčastnilo 35 tisíc lidí. Přišly celé rodiny, a
CHCETE BÝT V OBRAZE?
tak organizátoři letošní produkci progranavštivte náš
mově směřovali opět na všechny věkové
kategorie. Celá akce začne v pátek 19.
webový portál
září od 14 hodin zábavným programem
- kolotoče, prodej tomboly a hry šermířů. V17 hodin pak odstartuje kulturní

Navštivte „Plzeňské ohýnky“

www.klnoviny.cz

Napsali jste do redakce ...

Také textil se třídí
Nejen papír, sklo, PET lahve a drobné elektrospotřebiče mohou obyvatelé města
třídit do speciálních nádob. Od poloviny
srpna přibyly k nim přibyly i kontejnery na
použitý a nepotřebný textil. Nádoby na
textil byly umístěny před obchody Penny
a Tesco, aby k nim lidé mohli přijet autem
a měli tak možnost vzít s sebou pytle
či tašky s textilem. Kontejnery na textil
instalovala do města firma KOUTECKÝ
s.r.o. v rámci projektu KOUTEX. „Rozhodli jsme se začít sbírat odpad, který jinak
celý končí na skládkách nebo ve spalovnách,“ říká vedení firmy. Textil by se měl
do sběrných nádob vhazovat čistý, suchý
a zabalený v igelitových taškách. Do speciálních kontejneru na textil nepatří boty,
koberce, matrace, peřiny, spací pytle, polštáře, závěsy, záclony, kožešinové oděvy a
netextilní materiály.

V neděli 17.8. kolem poledne jsem nakupovala v prodejně„U Zemančíka“. Byl se mnou také můj dvouletý vnouček. Při placení jsem zaregistrovala, že mi vnouček
utíká z prodejny. Sebrala jsem nákup a rychle běžela za ním.
Cestou jsme se ještě zastavili na několika místech a když jsem
přišla domů a vyndala nákup z tašky, zjistila jsem, že nemám
peněženku, kterou jsem dostala od dcery jako dárek k Vánocům. Bylo v ní víc jak 3 000 Kč, občanský průkaz a spousta
jiných, pro mě potřebných dokladů. Nejdůležitější byla ale kreditní karta na bankomat. Běžela jsem tedy zpět do obchodu,
jestli se náhodou peněženka nenajde. Nenašla. Šla jsem domů
a přemýšlela, jak co nejrychleji zablokovat kreditní kartu a jestli to vůbec k něčemu bude. Přece jenom od ztráty uběhla asi
třičtvrtěhodina. To se dá stihnout hodně. Najednou mě oslovil
neznámý pán, jestli hledám peněženku, tak že ji odnesl k nám
domů a dal ji synovi. Našel ji v nákupním košíku. Nález v prodejně nenahlásil a šel domů odnést svůj nákup. Doma zjistil komu
peněženka patří. Děkovala jsem a děkovala a v tom rozrušení
jsem se pána nezeptala na jeho jméno. Až doma, když jsem
zjistila, že v peněžence je vše, jsem si uvědomila, že si zasloužil
nejen poděkování, ale také odměnu. Tímto chci panu „Neznámému“ poděkovat ještě jednou za to, že se rozhodl peněženku vrátit.
Vaše čtenářka Helena

program: 17:50–18:50 folková kapela „7
Nedostatečných“, 19:00–20:00 Jan Hrubý
a skupina Kukulín - irská hudba, 20:00
ohňová show, 20:30 start ohňostroje na
živou hudbu kapely Kukulín z pódia.
V sobotu 20. září začne hlavní program
už ve 13 hodin vystoupením plzeňské
kapely Neboysa. Ve 14:00 potěší zvlášť ty
nejmenší Maxim Turbulenc, po kterých
bude v 15:00 následovat Petr nebo Pavel
country, v 16:30 Klatovští Dragouni s
moderní dechovkou a krátce před šestou
večerní pokřtí skupina Kečup nové CD. Ve
20.00 pozve moderátor na pódium hosty, kteří budou losovat 10 hlavních cen a
startovat jednotlivé ohňostroje.
O dobrou zábavu se během celého dne
postarají zábavní atrakce - kolotoče,
střelnice, různá nafukovací skákadla,
houpačky atd. Pro mlsné jazýčky chutné
občerstvení a pro dobrou náladu pivo,
víno a pro děti limonády, zmrzlina, cukrová vata a cukrovinky všeho druhu. Šermířská skupina bude ukazovat historické
hry, které si děti budou moci vyzkoušet. A
po loňském velkém ohlasu přijedou opět
historická vozidla. Úplnou novinkou bude
videoprojekce, která bude snímat na plátno dění kolem pódia.
A to nejdůležitější na závěr: vstup je
zdarma!

SUDOKU ...

Pro volnou chvíli

5

4

1

9

0

1

4

0

6

0

7

8

8

5

5

8

7

4

6

9

3

2

0

8

4

3

5

8

3

5

3

6

3

5

1

1

0

9

6

2

3

7

9

4

2

1

8

8

1

7

5

9

3

6

5

1

7

9

0

7

1

5

4

8

1

3

3

8

6

0

3

0

9

2

9

4

0

1

5

6

2

strana 4

Klášterecké noviny č. 16/2008

KULTURA / KULTURNÍ PROGRAM

EUROKOV 2008
KAM ZA KULTUROU ....
do 31. srpna
Zámek – galerie Thun
SVĚT V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
Fotovýstava Jiřího Kolbaby

30. srpna od 14 do 17 hodin
Zámek - nádvoří
PROMENÁDNÍ KONCERT
HUDEBNÍ SKUPINY PROLOGUE 97

do 30. srpna
Zámek – renesanční sál
NOVÉ TVARY A DEKORY
KLÁŠTERECKÉ PORCELÁNKY
Výstava Thun - Karlovarský porcelán a.s.,
závod Klášterec nad Ohří

30. srpna od 19 hodin
Zámek
KONCERT SKUPINY RANGERS BAND

do 31. srpna
Galerie Kryt
VÝSTAVA OBRAZŮ EMMY SRNCOVÉ
Město Klášterec hostilo opět elitu kovářského umění. Uplynulý víkend se
v prostorách sala terreny žhavily výhně a vzduchem se nesl zvuk kladiv
dopadajících na rozžhavené kusy železa. Bylo to již 6. mezinárodní setkání
sochařů v kovu a uměleckých kovářů - EUROKOV 2008.
Akce, u jejíhož zrodu od počátku stojí klášterecký umělecký kovář Karel
Meloun společně s dnes již zesnulým profesorem Alfrédem Habermannem, nestorem všech uměleckých kovářů a sochařů v kovu, se koná vždy
po dvou letech. Za tu dobu se této tradiční akce zúčastnilo více než 300
kovářů z různých zemí světa. Letošní Eurokov hostil umělce z Lucemburska,
Švýcarska, Francie, Finska, Německa, Slovenska a samozřejmě z Česka.
Klášterecké setkání uměleckých kovářů odstartovala vernisáž výstavy
děl zúčastněných umělců ve sklepních prostorách zámku, kterou zahájil starosta města Jan Houška společně s českým europoslancem MUDr.
Miroslavem Ouzkým, který se účastnil i předešlých ročníků. Oba politici
spokojeně konstatovali, že povědomí o kláštereckém Eurokovu rok od
roku stoupá nejen mezi českými umělci, ale stává se známým i v uměleckém světě za hranicemi naší republiky. Zatímco první ročník se konal ještě
bez přítomnosti zahraničních umělců, těch dalších už se účastnili kováři z
mnoha zemí nejen Evropy, ale celého světa. Své umění zde ukázali mnozí,
ale nejdále to do Klášterce měli mistři kováři z Austrálie a Ameriky. Úvodní
slovo si vzal také mistr Karel Meloun, který ve své řeči nemohl nevzpomenout na papeže kovářů profesora Alfréda Habermanna, který bohužel
letos odešel do kovářského nebe a jehož památku kováři uctili minutou
ticha.
Každý ročník Eurokovu měl své téma, na které kováři vyráběli před zraky
mnoha návštěvníků umělecká díla. Tématem toho letošního byly prameny - voda - lázně. Díla, která zde o víkendu vznikla, budou zdobit zákryt
Městského pramene v Lázních Evženie. Celkem 17 skulptur teď čeká na
své finální dokončení v atelieru Karla Melouna, který je společně se svým
asistentem Miloslavem Voříškem do dvou měsíců umístí na předem určené místo.
Eurokov 2008 byl ozvláštněn ještě jednou novinkou. Propojení s mezinárodním festivalem současného tance Siraex 2008 bylo příjemným
zpestřením pro diváky, kteří za příjemného slunečného počasí navštívili tuto akci.
-rony-

Organizátor akce Karel Meloun touto cestou děkuje městu Klášterec nad Ohří a Severočeským dolům a.s. za sponzorování
akce. Dále pak firmě AP Servis Švamberg a Restauraci Peřeje - Václav Kříž za perfektní spolupráci.
Zvláštní poděkování patří radnímu Ústeckého kraje Ing. René Budjačovi, Ing. Nikol Beranové za ručně točené džbánky a Miloslavu Voříškovi za jeho velkou pomoc při konání letošního Eurokovu.

MÁTE ZÁJEM INZEROVAT
V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH?

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

CENÍK INZERCE
pro rok 2008
Plošná inzerce
Formát A3 - 1/1 (25,5 cm x 38 cm)
9 692,- Kč (1 cm2 = 10 Kč)
Formát A3 - 1/2 (25,5 cm x 19 cm)
4 846,- Kč (1 cm2 = 10 Kč)
Formát A3 - 1/4 (12,8 cm x 19 cm)
2 432,- Kč (1 cm2 = 12 Kč)
Formát A3 - 1/8 (12,8 cm x 9,5 cm)
1 216,- Kč (1 cm2 = 12 Kč)
Formát A3 - 1/16 (6,4 cm x 9,5 cm)
730,- Kč (1 cm2 = 12 Kč)

29. a 30. srpna ve 21.30 hodin
Letní kino
VALL-I
USA 2008, 103 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

30. srpna od 13 hodin
Areál sportovních hřišť v ulici Petlerská
BEZPEČNÝ KONEC PRÁZDNIN
Vstup zdarma
30.srpna od 21 hodin
Music Club Pancha
ELEKTRONIQUE PANCHA
1. září od 16 do 18 hodin
Zámek – sala terrena
KONCERT V RÁMCI HORNICKÝCH DNÍ
Hraje Velký hornický dechový orchestr SD
a.s. Chomutov pod taktovkou J. Zástavy

29. a 30. srpna v 16 a 18 hodin
Kino Svět
VALL-I
USA 2008, 103 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

6. září od 14 do 16 hodin
Zámek – sala terrena
KONCERT SKUPINY BIG BAND
ÚSTŘEDNÍ HUDBY ARMÁDY ČR

30. srpna od 9 hodin
Zámek
SRAZ FIATŮ 126 - MALUCH

12. září od 16 a 18 hodin
Kino Svět
HORTON
USA 2008, 85 minut, český dabing
Mládeži přístupné, vstupné: 30,- Kč

Klášterecké noviny č. 16/2008
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Barokní prostory sala terreny patřily současnému scénickému tanci
Ve dnech 18. až 23. srpna se v Klášterci
uskutečnil mezinárodní festival současného tance Siraex 2008 – Tanec na konci
světa. Jeho součástí byly také pohybové
a výtvarné semináře. V průběhu seminářové části měli účastníci možnost pracovat s několika našimi i zahraničními
pedagogy. Tématem letošního ročníku
byly „Prameny“ a „Doteky těla“, a to jak
pro výtvarnou, tak pro pohybovou část.
Jednou z novinek letošního ročníku Dnů
scénického tance byly veřejně přístupné semináře Tai Chi v zámeckém parku
pod vedením Mgr. Lenky Kolářové.
První dva dny tanečních dílen vedla
francouzská tanečnice, choreografka a
pedagožka Marie Kinsky. Pozvání přijali také tři zajímaví a inspirativní lektoři:
dvě pedagožky Katedry tance a Katedry
nonverbálního divadla na HAMU v Praze, Mgr. Monika Rebcová a MgA. Mirka
Eliášová, a mexický tanečník a choreograf Jaciel Neri.
Hlavním bodem festivalu byla samozřejmě večerní představení. Konala se
v krásném a inspirativním prostředí
sala terreny. Festivalová část byla oficiálně zahájena v pondělí, za přítomnosti senátora Dr. Václava Homolky a
tajemnice městského úřadu Mgr. Lenky
Antolové. Zahajovací večer byl věnován
zahraničním hostům. Přes německý
Essen do Klášterce přijeli rodáci z Venezuely Fátima Gomez a Darwin Díaz, kteří se divákům představili hned ve dvou
choreografiích postavených na elektronickou hudbu Johannese Schmidta.
Interprety a zároveň autory duetu o
vztahu muže a ženy s názvem „Unther
the Water“ byli Češka Petra Púčiková a
Japonec Lichto Kamiya. V dalším čísle
večera se divákům představila Slovenka
s norským dotekem Zdenka Brungot
Sviteková. Celý večer pak uzavřel soubor Krepsko, který se zaměření festivalu
tak trochu vymyká. Provozuje totiž nonverbální divadlo.
Druhý večer byl věnován třem mladým

českým profesionálním choreografkám.
Choreografie Mgr. Mirky Eliášová „Zrcadlení“, založená na vzájemné souhře
dvou tanečnic a tanečníka, měla velmi
silnou, až meditativní atmosféru a byla
zřejmě vrcholným zážitkem večera.
Toto představení mělo premiéru v loňském roce v mekce českého moderního
tance, v divadle Ponec v Praze. Už tehdy
vzbudilo velký ohlas. Musím ale říci, že
v sala terreně, která mu dodala další díl
atmosféry, působilo ještě silněji. Druhou
choreografkou večera byla absolventka Taneční konzervatoře v Brně MgA.
Lucie Holánková, která začala svou kariéru jako tanečnice v baletu Národního
divadla v Praze a v Pražském komorním
baletu Pavla Šmoka. Zajímavou tečkou úterního večera byla choreografie
„Nesnesitelná posedlost“ jedné z nadějí
našeho moderního tance Soni Kupcové, absolventky pražské konzervatoře

současného tance Duncan Centre.
Středeční večer byl věnován tvorbě
našich neprofesionálních souborů.
Kdysi se pro tuto příležitost používal
souhrnný název „amatérská tvorba“. To,
co bylo k vidění v sala terreně kláštereckého zámku, však svou kvalitou dávalo
jasně najevo, že tento název patří definitivně do propadliště dějin. Ti, kteří se
ve středu představili divákům v deseti
tanečních číslech, se choreografováním
a tancem skutečně neživí. Občanským
povoláním jsou tanci dokonce často
velmi vzdáleni a věnují se mu jen ve
svém volném čase a většinou v ne zrovna ideálních podmínkách. Ovšem kvalitou a intenzitou své tvorby šlapou svým
profesionálním kolegům často na paty.
Ve čtvrtečním a pátečním večeru Siraexu 2008 se divákům představili choreografové, kteří se řadí k české nezávislé
profesionální scéně. Tento poněkud

složitý termín označuje tvůrce, kteří
dosáhli profesionální úrovně a systematicky se choreografování věnují, ale
nejsou v angažmá v žádném z našich
„kamenných“ divadel. Jako první uvedla své představení absolventka taneční
konzervatoře Duncan Centre v Praze a
stážistka Dansacedemie v holandském
Rotterdamu Dora Hoštová. Poslední
představení večera patřilo Lucii Holánkové a souboru Balet Praha – Pražský
komorní balet Pavla Šmoka. Tato skupina navazuje na odkaz jednoho z našich
největších choreografů a patří mezi soubory, které jsou zvyklé i na velká jeviště
oficiálních divadel. Jejich pohybový styl
vychází z tradic klasického baletu, přestože forma, kterou tančí dnes, se Labutímu jezeru už na hony vzdálila.
Vrcholem pátečního večera bylo představení jihokorejské tanečnice a choreografky Ji Eun Lee. Jak sám název
„Angels and Demons“ (Andělé a Démoni) napovídá, inspirací jí bylo lidské nitro. Hana Kalousková, Martina Lacová a
Jana Burkiewiczová, které ji tančily, nás
uchvátily svým soustředěním a dokonalou souhrou, pramenící z naprostého
vzájemného duševního a pohybového
porozumění. Tato choreografie důstojně celý festival uzavřela a stala se jeho
naprostým vrcholem.
V sobotu pak bylo na programu vystoupení seminaristů, kteří měli možnost
veřejně předvést to, na čem celý týden
pod vedením našich i zahraničních
pedagogů pracovali a program byl opět
doplněn vystoupením dětských souborů. Zdá se, že tento model se v Klášterci
stane tradicí. V pozdních nočních hodinách se v sala terreně divákům představil soubor Moniky Rebcové, tentokrát
s představením ve stylu Afro. Rytmy
afrických bubnů a energické pohyby těl
nakonec strhly i diváky, takže na závěr
tančili téměř všichni přítomní. Lepší tečku si snad Siraex 2008 ani nemohl přát.
-zdroj: Elvíra Němečková-

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
KOUPĚ :
Důchodkyně koupí byt 1+1 nebo
1+2 v Klášterci nad Ohří.
Volejte: 724 657 425

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

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526
PŘIJMU PRODAVAČKU
do smíšeného zboží
v Klášterci nad Ohří
Nástup říjen 2008.
Volejte: 728 514 768

;¶4,&+5&#&;13«$&
"Ç,ė.ĝ4
Udělejte
1PTLZUOŞUF
7ÈÝBVUPNPCJM
ze
svého auta,
EƉN ŘJQMPU
domu,
či plotu
LSFLMBNOÓNÞŘFMƉN
reklamní plochu!
7PMFKUF*)/&%5&-
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PC sestava HP Compaq dx2450

Tiskárna CANON PIXMA MP140

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

AP9550/250/2G
DVDRW/XP+VB
+ ZDARMA
22“ LCD HP L2208w 1680x1050/
1000:1/300jas/VGA/5ms

Cena: 11.888,- Kč s DPH

LCD monitor BenQ LCD G 2200Wa
•
•
•
•

Cena: 990,- Kč s DPH

LCD monitor BenQ LCD T 241WA

Silver-Black
22“/5ms
1000:1
analog/wide

•
•
•
•
•
•

Corsair USB 2.0 Flash Voyager GT
16 GB
gumový
voděodolný
256b AES šifr.
kabel

Cena: 1.499,- Kč s DPH

Silver-Black
24“/5ms
1000:1
analog/repro
PIVOT
výškově sta/wide

Cena: 6.081,- Kč s DPH

Cena: 3.790,- Kč s DPH

•
•
•
•
•

Print/Scan/Copy
4800x1200
20/15
USB 2.0
multifunkce

KONTAKTY
Výpočetní technika

Internet

Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

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

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

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00

So
09:00 - 12:00

HOT-line internet
24 hod / den
gsm: 777 635 619

* nabídka je platná od 28.8. do 11.9. 2008 nebo do vyprodání zásob *

Hotel Bohemia Excellent Klášterec nad Ohří
vyhlašuje výběrové řízení na tyto pracovní pozice :

kuchař – kuchařka
číšník – servírka
recepční
pokojská
uklízečka
Nabízíme :
HPP
Příznivé platové podmínky
Odměny, Vánoce, věrnostní
Příplatek na dovolenou
Atraktivní prostředí
Možnost profesního růstu

Požadujeme :
Vysoké pracovní nasazení
Praxi v oboru
Znalost cizích jazyků vítána

Své nabídky spolu s životopisem zasílejte na e-mail adresu :
hotelbohemiaexcellent@seznam.cz
nebo si domluvte schůzku na tel.: 603 831 296

Hotel Bohemia Excellent, Třebízského 184, 431 51 Klášterec nad Ohří
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Gillich s Hlavatým opět vítězně

Hokejisté nenašli recept na Most

O uplynulém víkendu (22. - 24. 8.) se na kurtech v lázních
Evženie odehrál mezinárodní turnaj ve čtyřhře o Pohár přátelství (město Annaberg). Z plánovaných 40 hráčů z německé
strany jich ale do Klášterce dorazilo pouhých 6 . Podle našich
informací tento nečekaný výpadek tenistů zavinila velká
bouřka s přívalovými dešti, která sužovala příhraniční oblasti
Německa. Přesto se sešlo na 4 kurtech 12 dvojic, které si to za
slunného, ale větrného počasí mezi sebou rozdaly vyřazovacím způsobem. Vítězi se stala dvojice Petr Gillich a Petr Hlavatý
(na snímku). Příští rok zajedou naši na oplátku do Annabergu.
Věřme, že se jim podobné peripetie, jaké potkaly německé
tenisty, vyhnou.

Od 5. srpna začalo klášterecké hokejové áčko sérii
přátelských utkání. Prvním soupeřem byl celek
Roudnice nad Labem. Naši
hokejisté si s nepříjemným
a bojovným soupeřem
poradili celkem hladce 7:4.
O dva dny později, v zápase s Mostem, bohužel naši
hokejisté nenašli na soupeře recept a podlehli Mostu
1:3. Ve třetím zápase s Mělníkem se oba soupeři rozešli smírně 2:2 a klášterecké
čekala odveta s Roudnicí
na jejím ledě. V tomto
zápase už se roudničtí
nenechali zaskočit a zápas skončil nerozhodně 3:3. Se stejným
výsledkem odešli naši hokejisté z děčínského ledu a zamířili
k odvetnému zápasu do Mostu, kde chtěli domácímu mužstvu
vrátit minulou porážku. Jenže Most je pro naše hokejisty nejspíš zakletý a také tentokrát museli naši opustit ledovou plochu
poraženi (5:0). Zápas s Mělníkem na jeho ledě se hrál bohužel až
po uzávěrce. Poté se naši hokejisté vrátí k zápasům na domácí
půdu. Druhého září od 18 hodin přivítají klášterečtí prvoligovou
Kadaň, o dva dny později ve stejném čase Chomutov. V sobotu
6. září od 17 hodin uzavřou klášterečtí šňůru přátelských utkání
zápasem s Děčínem.
Foto: archív

Klášterec hostil XRAY Chalenge cup
Koncem července se na závodní dráze
nad Kláštercem (RC dráha Ouda) jel šestý a sedmý závod XRAY Chalenge cupu.
Seriál závodů aut řízených rádiem se jezdí
během roku po celé republice, mimo jiné
například v Blansku, Hradci Králové nebo
České Lípě. O tom, co takový závod obnáší, jsme si povídali s pořadatelem závodů
a jejich zakladatelem Martinem Kořínkem
a se dvěma závodníky - Petrem Grofem a
Zdeňkem Hamákem.

voda rychle odpařila a zbytek, díky sklonu
trati, stekl do trávy pod dráhou.
Mezi největší favority víkendových závodů patřil Petr Grof z Hrádku nad Nisou.
Nicméně i on přiznal, že se v Klášterci
sešla velmi silná konkurence.
„Vyhrál jsem teď tři závody XRAY Chalenge
cupu za sebou, snažím se soupeřit s těmi
nejlepšími jezdci, ale bohužel dnes přijel
Zdeněk Hamák a to je opravdu velmi vyrovilustrační foto

Házenkářky ukončily kariéru exhibicí
Klášterecké národní házenkářky se
v sobotu 23. srpna rozloučily se sportovní kariérou. Na hřišti za základní školou
v Petlerské ulici uspořádaly exhibiční
utkání, ve kterém se sešly hráčky, které
velmi úspěšně zakončily loňskou sezonu
(postup do 1. ligy), s bývalými kláštereckými hráčkami. Přítomným divákům se
tak představily například Radka Češková několikanásobná házenkářka roku, Lenka
Mrnková - současná hráčka Přeštic nebo
Kateřina Kubásková.
„Skončili jsme z mnoha důvodů,“ vysvětloval po zápase vedoucí a manažer
kláštereckých házenkářek Jiří Sochor.
„Především jsou v tom pracovní a studijní povinnosti hráček. Pak jsou v tom taky

finanční problémy, protože jsme postoupili
do první ligy a ta něco stojí. Ovšem největší podíl na našem rozhodnutí skončit má
nechuť pokračovat v první lize, kterou jsme
si vyzkoušeli předminulý rok a máme s ní
špatnou zkušenost. Náš názor je, že ta liga
je zkorumpovaná a ovlivněná rozhodčími.“
Přitom klášterecké družstvo si vedlo
v loňském ročníku soutěže velmi dobře.
V severočeském oblastním přeboru zvítězilo a v kvalifikaci o první ligu prohrálo
pouze jediný zápas. I přes úspěchy v soutěži se hráčky po dlouhých úvahách rozhodly kariéru ukončit.
Sobotní exhibiční zápas si hráčky pořádně užívaly a nakonec nebyl podstatný
ani výsledek, který byl z vůle rozhodčího

(vedoucí a trenér Jiří Sochor) nerozhodný
13:13. V brance jednoho z družstev se ve
druhém poločase dokonce objevila bývalá trenérka kláštereckého házenkářského
družstva Lýdie Suková. Podpořit dobrou
náladu přijela z Chomutova také mužská
„taneční“ skupina Prdi. V kreaci připomínající vystoupení nezaměstnaných Britů
z komedie Do naha! se objevila obnažená
mužská těla, vypracované svaly i originální pojetí tance. Jen „do naha“ to nakonec
přeci jen nebylo, ačkoli oblečení bylo
připravené a diváci i hráčky dostatečně
nažhavení.
A nakonec přišlo poslední zahvízdání do
píšťalky - poslední závěrečný pozdrav hráček a uzavřela se jedna velká a úspěšná
kapitola sportovního klubu
v Klášterci nad Ohří. Asi je
nepochopitelné, že si tento
úspěšný sport nedokázal v
Klášterci získat mládežnickou
základnu. Neradi bychom
byli špatnými proroky, ale vše
nasvědčuje tomu, že ženský
sportovní klub národní házené v našem městě definitivně
zanikl.
Popřejme tedy hráčkám mnoho dalších úspěchů v soukromém životě a snad žádnou z
nich neurazíme, když jim za
odvedenou sportovní práci
a skvělou propagaci města
Klášterce nad Ohří poděkujeme slovy:

„HOLKY, DĚKUJEM !!!“

Velké poděkování za práci pro klášterecké házenkářky patřilo
samozřejmě trenérce Lídě Sukové.

„Sem do Klášterce to mají závodníci trochu
z ruky, a proto se tu jedou najednou dva
závody,“ vysvětloval Martin Kořínek.
„Je tu dohromady asi padesát závodníků,
pětatřicet v té ostřejší, rychlejší kategorii,
zbytek pak ve skupině, kde jsou auta pomalejší a jsou to věrné kopie skutečných aut.“
Závodníci včetně doprovodu zaplnili
areál klášterecké dráhy do posledního
místečka. Auta a stany stály, kde se dalo. A
mezi závodníky se objevili nadšenci všech
věkových kategorií.
„Klášterecký areál je nádherný,“ pochvaloval si podmínky závodu Kořínek. „Je to
za městem, takže co si člověk může víc přát.
Dráha je taky moc pěkná, je to ve svahu, což
je perfektní. Zatáčky jsou z kopce i do kopce, takže okruh je náročný na řízení. Jediný
problém je, že dráha byla dělána ručně a
nejspíš i narychlo, takže povrch je docela
hrbolatý. Auta dosahují rychlosti kolem
pětapadesáti kilometrů v hodině a udržet je
na trati je docela náročný a těžký. Nicméně
areál i dráha jsou nádherný.“
Závody XRAY Chalenge se jezdí už třetím rokem. XRAY je značka podvozku, od
něhož závod také získal své jméno. Závod
vypisuje sám Martin Kořínek.
„Tak já se tím živím, protože podvozky i auta
prodávám a zajišťuju servis,“ vysvětloval
Kořínek, proč vlastně závody organizuje.
„Mnoho lidí bere tyhle závody jako koníček
několika nadšenců, ale ve světě se to bere
jako normální sport. K nám už ta vlna taky
přichází. Je to prostě hobby sport se vším
všudy. Náročná příprava od rozebrání a
složení podvozku až po náročné tréninky.“
Počasí si o víkendu se závodníky pořádně
zahrávalo, nicméně nakonec se odjelo
všechno, co bylo v plánu. I když občas
sprchlo a trať byla vlhká, vše se nakonec
v dobré obrátilo. Z prohřátého asfaltu se

Svá mužná těla odhalili za bouřlivých ovací dámského publika „Prdi“
z Chomutova, kteří předvedli velmi kreativní „uměleckou“ sestavu.

naný soupeř,“ postěžoval si s úsměvem
Petr Grof. „Například před chvílí jsme skončili závod, kde v jedné a půl vteřině byla naskládaná čtyři auta. Je to opravdu náročný
závod.“
Právě XRAY Chalenge cup patří podle
Petra Grofa k nejlepším závodům, které se
v republice pořádají. Sám si z nich odnesl
už tři mistrovské tituly. Dává jim dokonce
přednost před mistrovstvím republiky.
„Mně se zdá, že na mistrovství republiky
není taková úroveň jako na závodech XRAY
Chalenge cup. Je tam například mnohem
míň závodníků. Zase je pravda, že z mistrovství se lze kvalifikovat na mistrovství Evropy
nebo i světa. Ale když se sejde konkurence
šesti závodníků, není to nic moc.“
Mezi špičku závodníků v rámci seriálu
XRAY Chalenge patří také Zdeněk Hamák,
který si vedl výborně i v Klášterci. „Zatím
je to dobrý,“ usmíval se Hamák v přestávce mezi rozjížďkami. „Včera jsem vyhrál a
dneska to mám taky dobře rozjetý.“
Zdeňka Hamáka přivedl k závodění otec
a sám závodník nejvíce oceňuje atmosféru kolem závodů, bez které si jen těžko
dokáže svého koníčka představit. Se svou
zálibou slaví Zdeněk Hamák úspěchy i na
mezinárodních závodech.
„Byl jsem jedenáctý na mistrovství Evropy
s formulí Stamio a před čtrnácti dny jsem
na závodech v Německu v mezinárodní
konkurenci asi šedesáti závodníků skončil
na dvaadvacátém místě.“
Příští rok se seriál závodů XRAY Chalenge
do Klášterce určitě vrátí. „Jednak se z tohoto závodu stala i v Klášterci myslím si dobrá
tradice,“ potvrdil pořadatel Martin Kořínek,
„a jednak areál, jaký je tady, nemá v republice obdoby. Za městem, v klidu a s možností
postavit stan a přespat na místě, to opravdu
jinde nenajdete.

Snad jedna pozitivní zpráva na závěr ... kdo ví, ale možná přímo na
střídačce se právě v tuto chvíli posiluje nová házenkářská hvězdička !!
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