Město Klášterec nad Ohří
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Jak dál v lázních?
Spolupráce se strategickým partnerem
se komplikuje

Číslo 6/09

Pokácení stromů, ke kterému došlo
před časem u kapličky v Ciboušově,
vyvolalo mezi tamními obyvateli
značnou nespokojenost. Mnozí se
ptají, proč musely tyto velké stromy
padnout. O vyjádření jsme proto
požádali Ing. Libora Kocába z odboru životního prostředí.
Na základě opakovaných stížností na
nebezpečný stav některých stromů v
Ciboušově proběhlo ze strany městského úřadu od července 2008 několik
preventivních kontrol, při kterých byly
jen v Ciboušově prověřeny cca tři desítky stromů. V odůvodněných případech
byli ke kontrolám přizváni i zástupci
odborných organizací na úseku ochrany přírody, aby byla zajištěna objektivita
posouzení. Konkrétně v případě stromů
rostoucích u kapličky v Ciboušově (4
jasany ztepilé a 5 olší lepkavých) se kontrol postupně zúčastnili zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky (dále jen AOPK ČR) a odboru
životního prostředí Městského úřadu v
Kadani (dále jen MěÚ Kadaň, OŽP).

zdarma

Klášterec vyřadil Klatovy
a je ve čtvrtfinále

Tomáš Šroubek:
„Zvažuji své setrvání na pozici místostarosty.“
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Hokejisté se pokusí probojovat dál
přes Vajgar Jindřichův Hradec
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Pepa Štross chyběl na jubilejní „Evže“
Po několika letech se na Folkovou Evžu vrátila také skupina „Devítka“

Černý měsíc
místostarosty Šroubka
Jméno místostarosty Šroubka se v poslední
době skloňuje ve všech pádech. Po únorovém policejním zásahu na klášterecké
radnici, při kterém byly zabaveny počítače a
stohy dokumentů, přišlo v polovině března
obvinění ze zneužití pravomoci a pletich ve
veřejné soutěži. Několik dnů před tím byl
místostarosta Šroubek odvolán radou města z funkce předsedy představenstva Lázní
Evženie. Černý měsíc Tomáše Šroubka pak
završilo dění na odboru strategického rozvoje. Jím řízený odbor se prakticky rozpadl poté,
co podali výpověď všichni tři jeho pracovníci.
Jak hodnotí místostarosta Šroubek dění na
radnici a poslední události v lázních? Čtěte v
rozhovoru na str. 2 a 3.

Hejtmanka Jana Vaňhová
navštívila starostu města
Pavel Jim Drengubák
foto: v.růta

Z odborného posudku AOPK ČR ze
dne 7.10.2008 bohužel vyplynulo, že
zdravotní stav dvou jasanů s obvodem
kmenů 303 cm a 219 cm (měřeno ve
výšce 130 cm nad zemí) je již tak špatný,
že AOPK ČR doporučuje stromy pokácet. Dále byl o vyjádření požádán MěÚ
Kadaň, OŽP, který je naším nejbližším
nadřízeným orgánem v ochraně přírody a krajiny. Z jeho vyjádření ze dne
14.11.2008 vyplynulo, že odstraněním
dřevin nedojde ke zničení, ohrožení ani
oslabení ekologicko-stabilizační funkce
významného krajinného prvku. Oba
posudky jsou k nahlédnutí na odboru
místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Městského úřadu v Klášterci nad Ohří.
Na základě výše uvedeného zvážilo
Město Klášterec nad Ohří všechna rizika a v souladu s posudky požádalo o
vydání povolení ke kácení obou jasanů,
jelikož svým špatným stavem ohrožovaly životy a zdraví obyvatel. Městský
úřad Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí, jako orgán ochrany přírody,
posoudil žádost včetně všech důkazů
a ve správním řízení vydal rozhodnutí
ze dne 7.1.2009, kterým kácení povolil.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 10.2.2009. V souladu s podmínkami
rozhodnutí bylo ke kácení přistoupeno
v měsíci březnu, tj. v období vegetačního klidu.
-lara-

Folková Evža a Pepa Štross. To jsou dvě neodmyslitelné části perfektně šlapajícího stroje na kvalitní hudbu a moderátorské umění. Co však nastane, když se jedna součást
stroje zadrhne? Tak to si snad žádný fanoušek tohoto folkového festiválku ani nedovede představit. A přece se to stalo... Zrovna při tom jubilejním, patnáctém ročníku Pepa
Štross chyběl. Své místo na prknech, která znamenají svět, musel nechtěně vyměnit
za nemocniční lůžko. Tomu se prostě lidově říká „pech“. Moderátorského žezla - tedy
správně řečeno mikrofonu - se na osobní přání Pepy ujal člen skupiny Nezmaři Pavel
Jim Drengubák a nutno podotknout, že „Štrossáka“ se ctí zastoupil. To, že ale Evže přece jen Pepa Štross chybí, bylo cítit v celém sále. A on sám byl v nemocnici jak na trní.
Mobilní operátoři si mnuli ruce, protože linka kulturní dům - nemocnice byla permanentně vytížená. Pepa věděl, že do Klášterce dokázal dostat absolutní špičku současného folku, ale co mu cuchalo nervovou soustavu, byla nejistota, kolik lidí na šestihodinový maraton hudby letos dorazilo. Když ho ale zaplněný sál kláštereckého„kulturáku“
sborově pozdravil přes hlasitý odposlech mobilního telefonu, byl „na šrot“!
„Prosím tě, poděkuj hrozně moc všem, kteří přišli na Evžu,“ vzkazuje Pepa Štross v našem
telefonickém rozhovoru už z domácího pohodlíčka. „Že jim ještě jednou děkuju za ten fantastickej zážitek, který mi publikum připravilo,
a je mi hrozně líto, že jsem tam nemohl být s nima. Ale manželka mi to nahrála na kameru a teď si to doma pouštím. Snad jim to budu moc
někdy vrátit!!“ ... O tom není třeba pochybovat a fanoušci folku v Klášterci to vědí. Vždyť „Evža“ a Pepa Štross, to je nerozlučná dvojice
(jééé..sorry, Minko). Tradice festivalu každým rokem sílí a fanoušci Pepovi vzkazují: „Tak se dej, chlape, do kupy, abys příští rok na Folkové Evže v žádném případě nechyběl!“
-rony-

Nezaměstnanost strmě stoupá. U jakého čísla se zastaví?
Nezaměstnanost v Klášterci nad Ohří v prvních dvou měsících letošního roku strmě roste. Dokládají to statistiky zveřejněné v březnu
na stránkách ministerstva práce a sociálních
věcí. Pokračuje tak negativní trend z konce
loňského roku. Horší než samotný nárůst
počtu nezaměstnaných je skokovost, s jakou
se tak děje. Zatímco v prosinci loňského roku
evidoval klášterecký úřad práce 549 lidí bez
práce (tj. 6,4 %), v lednu jich bylo už 705 a v
únoru dokonce 789. Míra nezaměstnanosti
tak dosáhla 9,2 % a poprvé od října roku 2006
přesáhla devítiprocentní hranici. Zdejší úřad
práce má přitom v nabídce jen 29 volných
pracovních míst, v celém okresu Chomutov
jich pak je k dispozici 477. Za nárůstem nezaměstnanosti v regionu stojí hlavně propouštění na průmyslových zónách. Desítky lidí už
musely zdejší podniky opustit, Damoklův

meč ale visí i nad těmi, kteří zatím zůstávají.
Stále nejistá je navíc situace stovek zaměstnanců Karlovarského porcelánu, a.s. Pokud se

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

kláštereckou porcelánku nepodaří zachránit,
bude to mít na další vývoj nezaměstnanosti
ve městě velmi tvrdý dopad.
-lara-

Hejtmanku na radnici přijal starosta města Jan Houška.
Poprvé od svého zvolení do funkce hejtmana Ústeckého kraje zavítala minulý týden
Jana Vaňhová (ČSSD) na krátkou pracovní
návštěvu do Klášterce. Důvodem její cesty byl osobní zájem o zdejší region. Jana
Vaňhová chce postupně navštívit všechny
starosty obcí a měst chomutovského regionu o pobavit se s nimi o zdejší problematice i o záležitostech kraje. Nově zvolenou
hejtmanku Ústeckého kraje si mnozí pamatují ještě jako vychovatelku z klášterecké
základní školy v Krátké ulici a ona sama si
nenechala ujít příležitost opět se po létech
podívat na místo svého působení a přijala
pozvání ředitelky Dimunové ke krátké návštěvě školy. Její pracovní vytíženost nedovolila hejtmance Vaňhové strávit v našem
městě více času, ale všem Klášterečákům
vzkazuje: „Ráda bych Klášterec oficiálně
navštívila při některé slavnosti, které město
pořádá. Určitě si udělám čas na procházku
městem. Dlouho jsem zde nebyla a mnohé se
tu změnilo.“
-rony-

Město Klášterec nad Ohří
oznamuje,
že se od 1. 4. 2009
stává plátcem DPH
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Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí
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Spolupráce se strategickým partnerem se komplikuje
Dění kolem lázní nabralo v posledních
několika týdnech na obrátkách. Rada města
odvolala tříčlenné představenstvo společnosti Lázně Evženie, a.s. v čele s Tomášem
Šroubkem a nejistý je další osud spolupráce
se strategickým partnerem Lázněmi Felicitas. Starosta města Jan Houška ovšem
odmítá v této souvislosti hovořit o krizi.
„Neznamená to nic než snahu zkonsolidovat
stávající stav. Lázně chceme rozhodně provozovat i nadále.“ Poslední kroky rady města
vyvolala déletrvající nespokojenost se situací v lázních. Ta panovala nejen v opozici,
ale určitá kritika se objevila i ve zprávách
dozorčí rady společnosti Lázně Evženie.
Šestičlenná dozorčí rada v čele se starostou Houškou opakovaně konstatovala, že
některé úkony nebyly vedením společnosti
realizovány, nebo byly realizovány jinak,
než by si stoprocentní akcionář společnosti
– tj. město Klášterec nad Ohří - představoval. „Dozorčí rada je orgánem, který dozírá
na chod společnosti, a proto je jí vyhrazeno
konstatovat i nedostatky. Tato její role ale,
zdá se, nebyla ze strany strategického partnera a bývalého představenstva pochopena.
Na základě kritických výstupů z dozorčí rady
avizovali dva členové představenstva – jmenovitě Ing. Konderla a místostarosta Tomáš
Šroubek – odchod z pozice místopředsedy a
předsedy představenstva Lázní Evženie k 31.
březnu s tím, že rezignace posledního člena
představenstva Dr. Mičana je na cestě. Pod
tíhou těchto okolností rozhodlo město jako
jediný akcionář společnosti 5. března na schůzi rady města o odvolání celého představenstva a o jmenování nového. Předsedou nově
zvoleného orgánu se stal Ing. Stehlík, dalšími
členy jsou pak Mgr. Andrle a PaedDr. Homolka. Zároveň došlo k odvolání Ing. Stehlíka a
Mgr. Vronského z dozorčí rady společnosti
Lázně Evženie a.s.,“ vysvětluje důvody změny ve vedoucím orgánu akciové společnosti Lázně Evženie starosta Houška.
Rada města ovšem rozhodovala 5. března
ještě o další důležité věci. „Před schůzí rady
města jsem jednal se zástupcem Lázní Felicitas Ing. Konderlou. Ten položil na stůl dvě varianty svého dalšího působení. První variantou
byl odchod a ukončení smlouvy o spolupráci.
Druhou byl převod 70 % akcií společnosti
Lázně Evženie a.s. na strategického partnera
nejpozději do 30. června tohoto roku, se kterým počítá smlouva o spolupráci. Zastupitelé
ovšem na svém prosincovém zasedání schválili dodatek ke smlouvě, který převod akcií o
rok posouvá. Město by si tak zajistilo delší vliv
na dodržení závazných podmínek dotace,
jakými je například počet pracovních míst.
Protože ale Ing. Konderla za Lázně Felicitas
tento dodatek nepodepsal, zůstává v platnosti původní podmínky smlouvy.“ Jak přiznává

starosta Houška, znamená to pro město
problém. Městu totiž hrozí smluvní sankce
1,5 milionů korun, pokud akcie v termínu
daném smlouvou na strategického partnera nepřevede.
Na základě jednání s Ing. Konderlou doporučila rada města zastupitelům, aby rozhodli o ukončení spolupráce s Lázněmi Felicitas.
Jestli se bude čekat na řádné zastupitelstvo,
které je naplánované na 23. dubna, nebo
zda bude svoláno zastupitelstvo mimořádné, zatím není jasné. „Je to citlivá záležitost
i z pohledu obchodního práva. Nechceme
udělat nějakou chybu a navzájem se proto
nabádáme ke klidu a rozvaze. Všechny úkony
musí odpovídat zákonu,“ vysvětluje určitou
zdrženlivost starosta Houška. „Případná
výpověď smlouvy musí být ze strany města
podpořena pádnými argumenty. Město musí
dokazovat, proč k ní přistoupilo, v čem bylo s
činností Lázní Felicitas nespokojeno.“ Jedním
z důvodů by například mohla být dosud
neuzavřená smlouva s klíčovou zdravotní
pojišťovnou, tj. VZP.
Kromě personálních a obchodních
záležitostí muselo vedení města přehodnotit také další režim fungování lázní Evženie.
Plán na výstavbu lázeňského hotelu byl
totiž prozatím odložen. Důvody vysvětluje
starosta Houška. „V první výzvě jsme s projektem lázeňského hotelu neuspěli. Žádost byla
kvůli banální administrativní chybě vyřazena.
Ve 2. výzvě byla záruka získat dotaci ve výši
cca 40 milionů korun. Výstavba hotelu ovšem
vycházela na 110 milionů korun. Pokud bychom neměli k dispozici soukromého investora, který by byl ochoten s námi do této investice jít, znamenalo by to, že město bude muset
čerpat 70 milionový úvěr. Do toho opravdu na
sklonku své politické kariéry jít nechci. Město
musí nyní spolufinancovat celou řadu úspěšných projektů, což je samo o sobě zátěž pro
rozpočet města. Navíc se musíme připravit
na to, že zisky z prodeje bytů také nepoplynou
městu věčně. Po zvážení všech okolností jsme
proto projekt lázeňského hotelu do 2. výzvy
nepřihlásili. Lázeňský hotel je sice pro klasický
lázeňský provoz klíčový, ale i bez něj jsou lázně
Evženie schopny prosperovat. Ovšem ne jako
klasické lázně, ale v režimu částečné medicínské rehabilitace a wellness. Bez klasických lázní sice nezískáme statut lázeňského města, to
ovšem není v tuto chvíli naše priorita. Klíčová
byla jednoznačně klasifikace nestátního zdravotního zařízení a tu jsme koncem loňského
roku obdrželi. Díky tomu můžeme uzavírat
tolik důležité smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Tři už máme k dispozici a teď probíhají
intenzivní jednání se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou. Tato smlouva není bohužel
zatím, i přes opakované sliby Lázní Felicitas,
dosud k dispozici.“
-lara-

Tomáš Šroubek:

Místostarosta Tomáš Šroubek

Ulici Budovatelská čeká rekonstrukce v létě
Zatímco lidé bydlící v ulici Na Vyhlídce či Školní se těší z nových chodníků a parkovišť, obyvatelé věžáků v ulici Budovatelská mají důvod k nespokojenosti. V této části totiž zatím
neproběhla revitalizace sídliště a navíc se špatný stav zdejších komunikací po loňské opravě topných kanálů ještě zhoršil. Na radnici už směřovalo v této souvislosti několik stížností.
Jak slibuje vedoucí odboru místního hospodářství a dopravy Bc. Slunečková, situace by se
měla alespoň částečně zlepšit, ovšem určité provizorium budou muset občané ještě pár
měsíců vydržet. „Kvůli neuspokojivému stavu komunikací v ulici Budovatelská proběhlo 18.
března v uvedené ulici místní šetření za účasti pana místostarosty Ing. Stehlíka, zástupce firmy Městská energie pana Malasta a mne. Zástupce firmy Městská energie, která zajišťovala v
loňském roce opravu topných kanálů, slíbil, že komunikace a přilehlé parkovací plochy budou
průběžně dosypávány recyklátem popř. štěrkem. Vzhledem k tomu, že město plánuje v letních
měsících letošního roku zahájení rekonstrukce této ulice v rámci akce „Regenerace sídliště
Panorama“, chtěla bych touto cestou požádat občany o trpělivost.“
Ještě v letošním roce by se i tato část sídliště Panorama měla dočkat nejen opravené
silnice a chodníků, ale také nových parkovacích míst, kontejnerových stání a veřejného
osvětlení. Počítá se i s výstavbou zbrusu nového hřiště pro malé děti. Ty větší budou mít
už brzy k dispozici hřiště, které se právě dokončuje v ulici Na Vyhlídce (viz foto). -lara-

Policie informuje ...
Alkohol je prevít ...

Peníze musí být pod dohledem ...
Během víkendu odcizil neznámý
pachatel v jedné klášterecké restauraci
příruční trezorek s finanční hotovostí a
kasírtaškou. Zloděj využil skutečnosti, že
zůstal odložený pod barovým pultem, a
tak jej mohl bez problémů sebrat. Kromě
peněz zmizely i poukázky na stravu, a tak
se celková škoda vyšplhala na patnáct
tisíc korun. Okolnosti krádeže nyní vyšetřují místní policisté.

Vloupání do dvou autobusů a jednoho kamionu má na svědomí trojlístek
mužů z Klášterce nad Ohří ve věku 19,
21 a 25 let. Po odchodu z restaurace, kde
popíjeli, je nenechaly v klidu dopravní
prostředky zaparkované v Pražské ulici.
Po rozbití dveří vnikli dovnitř, všechno
prohledali, některé věci si odnesli, jiné
ponechali rozbité na místě. Majitelům
způsobili celkovou škodu dosahující
téměř 35 tisíc korun. Konání mužů neušlo pozornosti strážníků městské policie, a tak byli pachatelé zadrženi. Kvůli
opilosti skončili dva z nich v policejní
cele. Druhý den jim bylo sděleno podezření z trestných činů krádeže a poškozování cizí věci a byli propuštěni, neboť
jejich další vyšetřování bude probíhat
na svobodě.

Termovizní měření
S NÁMI ÚSPORY UVIDÍTE...

měříme:
• tepelné ztráty
• prolínání vlhkosti
• úniky vody
tel.: 732 511 365

www. iMECHA.cz

Pátek 20.3. - hromadná nehoda na silnici do Kadaně u vernéřovské rozvodny. Nepochopitelný zkrat řidiče stříbrné fábie, který neodhadl situaci při odbočování na vedlejší silnici k vernéřovské rozvodně. Jeho riskantní manévr zapříčinil nehodu, která naštěstí nestála nikoho život. Více fotografií z této děsivě vypadající nehody naleznete na našem serveru www.klnoviny.cz.
-foto: AP Servis, P. Švamberg-

V souvislosti s policejním zásahem
na radnici z konce února, při kterém
byly zabaveny dokumenty a počítače
vaše a vámi řízeného odboru přípravy
investic a strategického rozvoje, jste
byl policií obviněn ze zneužití pravomoci a pletich ve veřejné soutěži. Mohl
byste nějak vysvětlit podstatu vašeho
obvinění?
Radnice má v současné době potvrzené
evropské projekty za 191 milionů korun.
Tyto projekty mohou výrazně změnit město, ale zároveň znamenají celou řadu úkonů, které se musí v souvislosti s nimi udělat,
jako je například příprava výběrových řízení apod. Na odboru strategického rozvoje
připravujeme technickou stránku projektů
i výběrová řízení velmi detailně a pečlivě.
Spolupracujeme při tom nejen s projektanty, ale také s některými realizačními firmami z oboru, které mají s těmito zakázkami
nějaké praktické zkušenosti.
Mé obvinění se konkrétně týká přípravy
projektů a výběrových řízení na zateplení
tří školských zařízení, které jsme ve snaze
o dosažení optimálního poměru mezi
kvalitou použitých materiálů a cenou
konzultovali s některými zástupci realizačních firem. Policie nějakým způsobem
tuto informaci dostala. Veškeré indície
nasvědčují tomu, že se tak stalo formou
odposlechů, které byly nainstalovány v mé
kanceláři. Tyto odposlechy zaznamenaly
přípravu výše zmíněných projektů a na
jejich základě přistoupila policie k mému
obvinění.
Podstatou obvinění je, že jsem měl při
přípravě zakázky údajně někoho zvýhodnit. Podle mého toto obvinění ale zcela
postrádá smysl. Do doby zásahu policie
nebylo jediné z těchto výběrových řízení
vyhlášeno, nebylo tedy koho zvýhodnit.
Následně, když jsme tato výběrová řízení
vyhlásili, jednalo se o otevřenou soutěž na
základě pravidel poskytovatele dotace, do
které se mohl přihlásit kdokoli. Přímo jsme
oslovili pět firem z oboru schválených
radou města, ale kromě toho byl na úřední desce – standardní i elektronické – zveřejněn inzerát. Nakonec se do výběrového
řízení přihlásilo ještě několik dalších firem.
Takže se ptám, jak jsem mohl někoho při
přípravě výběrových řízení zvýhodnit?
Okruh přihlášených a soutěžících firem
jsem nemohl v žádném případě omezit.
Navíc – protože jsem tlaky kolem výběrových řízení tak trochu očekával – svěřili
jsme jejich přípravu a realizaci externí firmě, a to na základě mandátní smlouvy.
Neangažoval jsem se v tom tedy přímo
ani já, ani můj odbor.
Protože považují své obvinění za neopodstatněné, zaslal jsem rozsáhlou stížnost na
státní zastupitelství, na jejímž základě bude
doufám stíhání proti mně zastaveno.
Jak si vysvětlujete zájem policie právě o dění na odboru strategického
rozvoje ?
Osobně si myslím, že je to součást politického boje na radnici. Když se začnou používat praktiky, jako jsou odposlechy, kterým
nasvědčují i věci uvedené v obvinění, tak
to opravdu nechápu. Tyto metody jsou mi
skutečně cizí. Znovu opakuji, že já ani moji
spolupracovníci jsme neudělali nic nestandardního, co by zakládalo takovéto podezření. A já budu v této věci vždycky bránit
nejen sebe, ale i své spolupracovníky.
To, že je technická příprava projektů velmi
důkladná včetně konzultace s realizačními
firmami, je přece jen vizitkou kvalitní práce
odboru, nikoliv kriminálním činem!
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„Zvažuji své setrvání na pozici místostarosty.“ Zámek byl provoněný pravým čajem
Je to právě rok, co byla podepsána smlouva mezi Lázněmi Felicitas, s.r.o. a městem Klášterec a založena akciová společnost Lázně Evženie. Po dvanácti měsících
má spolupráce strategického partnera a města na kahánku, proběhla řada personálních výměn a lázně byly na konci roku v několikamilionové ztrátě. Jak v této
situaci vidíte budoucnost lázeňství v Klášterci?
Stále jsem přesvědčen o tom, že lázně jsou a budou pro rozvoj tohoto města klíčové. Dnes
jsou Lázně Evženie fungující společností, která poskytuje kvalitní služby, ale samozřejmě je
ještě potřeba nějaký čas na doladění. Nejdůležitější ovšem myslím si je to, že i místní si jsou
vědomi přínosu lázní, mnoho lidí je navštěvuje a využívá zdejší služby, za kterými by jinak
museli jezdit hodně daleko.
Co se týče finanční ztráty, ta byla ve velké míře způsobena zpožděním projektu, za které
ovšem nenesu v nejmenším vinu, protože jsem na radnici přišel až v závěru roku 2007. Velké
náklady si vyžádalo dovybavení lázeňského domu. Navíc jsme neměli k dispozici stravovací
kapacitu, která je pro plnohodnotný rozjezd lázeňských pobytů nezbytná. To, že nemohla
být do lázeňského komplexu z politických důvodů funkčně začleněna restaurace Peřeje, se
dnes ukazuje jako velká chyba. Komplikovaný a zdlouhavý se ukázal být také proces získání
statutu nestátního zdravotnického zařízení, o který jsme žádali na Ústeckém kraji. I přes naši
intenzivní snahu to trvalo několik měsíců. To znamenalo další zdržení. Bohužel je tak dnešní
legislativa nastavena a nedá se to nijak urychlit. Tento statut již nyní máme a na jeho základě se podařilo uzavřít smlouvy s několika zdravotními pojišťovnami. To však nic nemění na
tom, že před každým, kdo se bude o lázně dále starat, leží ještě kus práce.
To, že jsme museli jako město poskytnout na konci roku lázním třímilionovou provozní dotaci, mi radost nedělá, ale na druhou stranu si myslím, že přínos je daleko vyšší. Lázeňská zóna
je dnes hodně navštěvovaná a je to stěžejní část v propagaci města. Město Klášterec má
dnes díky investicím do lázní majetek, který mu nikdo nevezme a který může v budoucnu
zhodnotit i případným prodejem. I když osobně bych prodej lázní velmi pečlivě zvažoval.
Na posledním zasedání zastupitelů jste oznámil svůj odchod z funkce předsedy
představenstva společnosti Lázně Evženie. Co vás k tomu vedlo?
Lázně byly v poslední době neustále spojovány s mojí osobou. Cokoli jsem chtěl prosadit
já, bylo zpochybňováno, diskutovaly se moje vztahy ke strategickému partnerovi i k akciové společnosti... Najednou bylo v zastupitelstvu 21 odborníků na lázeňství a na vedení
obchodní společnosti. Můj odchod z vedení lázní může být nakonec pro lázně dobře, neboť
nebudou nadále spojovány s mým jménem. Navíc podotýkám, že jsem vše dělal zadarmo
a nad rámec povinností místostarosty.
Hlavní důvod mé rezignace byl ten, že se neustále zvyšoval tlak vedení města i rady města
na to, abychom dělali v obchodní rovině některé kroky, které jsme jako představenstvo Lázní Evženie striktně odmítali. Probíraly se například smlouvy s arabskou cestovní kanceláří,
která měla zprostředkovávat pobyty arabských klientů v těchto lázních. Pro mě osobně je
to nepřijatelná varianta. Řekli jsme ne, za což jsme byli kritizováni, že odmítáme peníze pro
lázně. Pokračoval tanec kolem restaurace Peřeje a jejího provozovatele pana Kříže. Představenstvo si stálo za tím, že by se měla restaurace stát nedílnou součástí lázeňského provozu
a jejím provozovatelem by měla být společnost Lázně Evženie a.s. Je to přece logické. Lázně
poskytují léčení, poskytují ubytování a měly by tedy poskytovat i stravování. Někteří radní
byli ale striktně proti a podmiňovali tím dokonce i převod 70 % akcií strategickému partnerovi. Byli jsme tlačeni do toho uzavřít jakousi smlouvu o spolupráci s panem Křížem... Nakonec jsme jednoznačně řekli, že tyto snahy jsou pro představenstvo nepřijatelné .
Spolu s vámi se rozhodl opustit pozici v představenstvu i zástupce strategického
partnera Ing. Konderla. Ještě než k tomu ale došlo, odvolala rada města 5. března
celé představenstvo.
Strategický partner mně nikdy nesdělil, že odchází a že chce ukončit smlouvu. Pouze v určitý
čas řekl, že už se nechce osobně účastnit vedení společnosti. Smlouva o spolupráci uzavřená
mezi městem a strategickým partnerem dává Lázním Felicitas právo jmenovat do představenstva Lázní Evženie své dva zástupce, ale nemusí to být jmenovitě Ing. Konderla.
Rada města na základě ústní informace od pana starosty ohledně jednání s Ing. Konderlou
odvolala celé představenstvo Lázní Evženie a doporučila zastupitelstvu zrušit spolupráci se
strategickým partnerem. To, že byli odvolání členové představenstva za Lázně Felicitas, je
podle mého závažné porušení smlouvy. Strategický partner tak zcela ztratil možnost jakkoli
kontrolovat chod společnosti. Ani já už nemám v současné době na dění v lázních žádný
vliv, ale jako člen vedení města si myslím, že by město mělo velmi intenzivně jednat s Ing.
Konderlou o vyřešení této složité situace. Městu jinak může hrozit rozsáhlý soudní spor. A
nejde jen o pokutu za vypovězení smlouvy. Dnes se jedná i o převod 70 % akcií provozní
společnosti Lázně Evženie, a.s., které musí být podle platné smlouvy převedeny společnosti
Lázně Felicitas. Pokud se tak nestane a město nepodá přesvědčivé argumenty – a to budou
rozhodovat právníci a soud - může to strategický partner hodnotit jako zmařenou investici
a pak už jsou ve hře desítky milionů korun. Velmi zarážející je skutečnost, že o krocích města
je strategický partner informován od novinářů a nikoli od vedení města.
Z funkce předsedy představenstva Lázní Evženie jste byl odvolán, zůstáváte místostarostou města. Vaše působení na radnici je ale nyní dost nestandardní, neboť
pokud mám správné informace, tak se vám prakticky rozpadl klíčový odbor strategického rozvoje a přípravy investic. Jak k tomu došlo?
Pro mě osobně není největší problém policejní vyšetřování, to se stává i na jiných radnicích.
Pro mě je největším problémem nepřiměřený tlak, který byl následně vyvinut na můj odbor,
především pak na Ing. Mazánkovou. Došlo pro mě k nepochopitelnému politickému zneužití odboru rozvoje, a to na základě jediné chyby, kdy se zapomnělo vypsat výběrové řízení
na zhotovitele projektu rybího přechodu. Nic víc, nic míň. Není to samozřejmě dobře a my
chybu uznáváme. Podobných výběrových řízení jsme ale dělali poslední dobou zhruba tři
desítky a tohle se nám v tom ztratilo. Prostě kdo nic nedělá, nic nezkazí. Důležité ale je, že
městu nevznikla žádná škoda. Cena projektu, který jsme zadali Ing. Jiránkovi jako autorovi
celé myšlenky rybího přechodu, byla ve srovnání s hodnotou celé investice pro město velmi
výhodná.
Určitě se z této chyby měly vyvodit nějaké postihy, ale tlak na pracovníky odboru ze strany
pana starosty a paní tajemnice byl podle mého zcela nepřiměřený. Ti lidé byli vyšetřováni
policií a zároveň neměli odpovídající podmínky pro práci a podporu od části vedení města.
Dlouho jsem se snažil spolupracovníky na radnici udržet, ale situace dospěla do takového
stavu, kdy Ing. Mazánková, Ing. Sadílková i Ing. Stejskal podali výpověď. Přišli jsme tak o tři
kvalifikované lidi na klíčovém odboru, o lidi zapálené pro svoji práci. Navíc se tak stalo v
době, kdy jsou rozjeté projekty za 190 milionů. Situace je velmi vážná a musí se urychleně
řešit. Ale sám osobně říkám, že za stávající situace na radnici nevím jak.
To ale není jediný palčivý problém, se kterým se město potýká. Další problém vidím v tom,
že město zatím nijak neřeší dopad finanční krize na rozpočet. Podle mého odhadu v něm
bude v důsledku poklesu příjmů chybět až 15 milionů korun. Rozpočet je třeba předělat a
řešit škrty ve výdajích. My místo toho realizujeme v březnu nákup rolby na sjezdovku za 2
mil. korun, posíláme půl milionu na nemocnici do Kadaně... Já si nemocnice velmi vážím,
ale není naše. Nejsem proti žádnému z těchto výdajů, ale mohly se udělat později, až bychom věděli, jestli na to máme, nebo ne. Ptám se sám sebe, zda je současné vedení města
schopné správně řešit problémy lázní, radnice i vlastního města. Za této situace dokonce
zvažuji i své setrvání na pozici místostarosty. V každém případě je třeba vést politická jednání o dalším osudu vládnoucí koalice.
-lara-

Pátek třináctého, to je podle pověry den,
kdy je lépe nikam nechodit, nevystrkovat hlavu a přežít tento den co možná
bez pohromy. Jenže ten, kdo se této
pověry držel a v pátek 13. března nedorazil do renesančního sálu kláštereckého
zámku, velmi zaváhal. I když možná že
by se už dovnitř stejně nedostal. „Čajový
večer“ pořádaný na zámku se totiž setkal
s velkým zájmem publika, které zaplnilo
sál do posledního místečka.
Martin Šíl, jako moderátor večera, vedl
diskusi s čajovým mistrem, kterak se
má pečlivě připravit pravý čínský čaj, o
historii čaje a dalších čajových zajímavostech. Následně čajový mistr navařil
speciální čaje, které mohlo publikum
ochutnat a s mistrem o chutích podis-

kutovat. Jako host večera vystoupil
kytarový virtuos Štěpán Rak se dvěma
cykly „Chvála čaje“ a „Vůně“. Tento světoznámý kytarista podal famózní výkon
a kdo zaváhal, může jen doufat, že příš-

tí rok na zámek opět přijme pozvání!
Bonusem celého večera byla večerní
prohlídka expozice orientálního porcelánu, která byla obnovena UPM Praha v
loňském roce.
-rony-

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

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ 2009
sobota 28.3.
Ulice Žižkova + Sadová
+ Karlovarská
Přistavení 8.30 hodin
Vývoz 12.00 hodin

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526

Svoz elektroodpadu
I když se ještě čas od času snese z oblohy
na zem nějaká ta vločka, zima už je oficiálně za námi a v řadě domácností startuje
velký jarní úklid. Ideální příležitost prošmejdit skříně, špajzy a sklepy a zbavit se
všeho nepotřebného, starého a rozbitého.
Například nefunkčních elektrospotřebičů. Možná vás při pohledu na doslouživší
pračku, mikrovlnku, fen či tiskárnu napadna nerudovská otázka: kam s nimi? Správně byste je měli odvést do sběrného dvora
a ty menší do speciálního kontejneru, který je umístěn v budově radnice, protože
do obyčejných kontejnerů elektroodpad
nepatří. Právě teď je tu ale ještě jedna
možnost. Stejně jako v loňském roce i
letos chystá město na jaře speciální svozy
použitého elektrozařízení z domácností.

Lidé bydlící na sídlištích mohou vysloužilé
elektrospotřebiče odložit v sobotu 18.
dubna dopoledne od 8 do 10.30 hodin
zcela legálně a bez obav z jakékoli sankce ke kontejnerovým stáním. Pracovníci
Kláštereckých služeb je poté odvezou do
sběrného dvora v Ciboušově. Stejná akce
se plánuje i v následujících dvou týdnech: 25. dubna pro obyvatele rodinných
domů a 2. května pro obyvatele z okolních obcí. Ti mohou vysloužilé elektrospotřebiče odložit na místo, kam obvykle
umísťují popelnice v den svozu komunálního odpadu.
Mimořádný svoz elektroodpadu mohou
využít všichni obyvatelé města. Služba
je zdarma a jedinou podmínkou je, aby
elektrospotřebiče odložené v těchto
dnech ke kontejnerovým stáním byly
kompletní. Odebrané elektrozařízení
může být totiž využito k dalšímu zpracování jen tehdy, pokud obsahuje všechny
stanovené součásti.
-lara-

úterý 31.3.
Rašovice
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
středa 1.4.
Lestkov
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
dotazy
zodpovíme na tel. čísle
474 375 008

čtvrtek 2.4.
Ciboušov
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
sobota 4.4.
Útočiště + Větrná
Přistavení 8.30 hodin
Vývoz 12.00 hodin
úterý 7.4.
Klášterecká Jeseň
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
Hradiště
sobota 11.4.
Přistavení 8:30
Vývoz 12:00

• Do kontejnerů se nesmějí vhazovat nebezpečné odpady, ale pouze odpad kusový z domácností a odpad ze
zahrádek.
• Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn dříve,
bude odvezen před termínem.

Opět po roce mají žáci a studenti základních a středních škol možnost zapojit
se do výtvarné a literární soutěže „No
Bullies – boj proti šikaně a násilí“, kterou
tradičně vyhlašuje Hnutí na vlastních
nohou – Stonožka.
V loňském roce se tohoto projektu
zúčastnily všechny základní školy ve
městě a také studenti gymnázia. Nejlepší z prací byly oceněny a jako odměna byl pro účastníky uspořádán Stonožkový koncert v pražské Lucerně. V
předchozím ročníku soutěže No Bullies
zaznamenala velký úspěch studentka
kvarty kláštereckého gymnázia Adriana Šindelářová, jejíž práce byla oceněna mezi pětadvaceti nejlepšími z celé
republiky. Spolu s ostatními výherci se
jí dostalo pozvání od senátora Richarda Sequense, který převzal nad tímto
projektem záštitu, a prezidentky stonožkového hnutí Běly Gran Jensen do
sídla Senátu ve Valdštejnském paláci na
slavnostní vyhodnocení celé soutěže.
Výsledky letošního ročníku ještě neznáme, už teď ale možná vznikají na klášte-

reckých školách první výtvarná a literární díla na téma šikana.
V rámci místního kola stonožkové soutěže, jehož patronem je opět starosta
Jan Houška, vyhlásilo město Klášterec
ve spolupráci s DDM Klubíčko vlastní
soutěž No Bullies Fashion. Každá škola
obdrží jedno maxitriko a deset triček
pro jednotlivce, která mohou zpracovat
libovolnou výtvarnou technikou. Z průběhu soutěže budou školy pořizovat
fotodokumentaci, ze které se na konci
vytvoří originální knížka. A protože se
jedná o akci zaměřenou na boj proti
násilí a šikaně, tvoří důležitou součást
soutěže No Bullies Fashion také vzkazy
a názory žáků k problematice šikany a
násilí. Nejen tyto vzkazy, ale také trička a fotografie budou k vidění od 27.
dubna do 7. května na výstavě, která se
uskuteční v DDM Klubíčko. Všichni návštěvníci výstavy obdrží anketní lístky a
stanou se tak zároveň porotci. Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen
proběhne v Klubíčku 11. května od 9
hodin.
-lara-

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
OZNAMUJE:
ZRUŠENÍ KANCELÁŘE V KADANI NA HŘBITOVĚ.
Navštivte nás v naší nově otevřené kanceláři
v Klášterci nad Ohří
na náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
a my už pro Vás vše zařídíme.
Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218
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Tajemné mandaly
Klášterecká galerie Kryt pořádá od 2. dubna výstavu MANDALY – OBRÁZKY, KTERÉ
POHLADÍ PO DUŠI autorky Ivany Stonjekové. Slovo „mandala“ pochází ze sanskrtu a
znamená posvátný, rituální nebo magický
kruh či „kruhový plán“, kultovní kruhovou
kresbu.
„Mandaly slouží mimo jiné jako prostředek ke zklidnění mysli a k dosažení absolutního klidu. Zaměřením na mandalu se
naše pozornost ve všech svých projevech,
ať již tělesných, mentálních, psychických
nebo emocionálních, transformuje ve
vnitřní klid a harmonii se sebou samým
i s celým světem,“ říká o umění kreseb
autorka výstavy. „Mandala jako taková vyjadřuje řád, rovnováhu a celost.
Obrazy mandal jsou jakýmisi ideogramy
nevědomých obsahů v každém z nás.
Reprezentují zcela výjimečnou a zvláštní
kategorii symboliky.“
Pokud máte zájem o tyto specifické obrázky, navštivte galerii Kryt nejpozději do 23.
dubna, kdy výstava končí.
-rony-

Jako souboj titánů by se s nadsázkou dalo
popsat vystoupení dvou „legendárních
zpěváků“, kteří se v sobotu 14. března
představili v renesančním sále kláštereckého zámku. Českou hudební scénu reprezentoval hvězdný„Zlatý slavík“ Karel Gott v
podání Kamila Emanuela Gotta, který svými hity dostal publikum do provozní teploty a tím připravil půdu pro hlavní hvězdu
večera božského Freddiho.
Následně nastoupil na scénu Freddie
Mercury v podání Petera Paula Pačuta.
Ten je vášnivý hudebník, zpěvák a kytarista. Od roku 1992 je frontmanem skupiny
Queenmania. Získal mnohé hudební ceny
a uznání a že byly oprávněně, předvedl i na
kláštereckém zámku, jehož renesanční sál
chvílemi proměnil ve vyprodaný fotbalový
stadion.
Těm, kteří propásli tento netradiční souboj
zpěváků se slavíkem v hrdle, můžeme slíbit, že se s oběma na kláštereckém zámku
ještě setkají.
-ph-

Během uplynulých dnů si přišly na své také
zástupkyně něžného pohlaví. V kulturním
domě byla pro ženy - převážně mladších
ročníků, ale zkrátka nepřišly ani dámy ve
středních letech - pořádána módní show.
Modelky předváděly společenské oblečení, svatební šaty, ale také plavky a spodní
prádlo firmy Naturana. Podpořit je přijel
herec a tanečník Jan Révai, který zaujal
přítomné nejen vyprávěním o herectví, ale
také svými tanečními kreacemi. Jan Révai
prozradil, že se cítí víc jako herec než jako
tanečník, i když s tancem vlastně v šoubyznysu začínal. Druhým dechem ale dodal,
že se k tanci v nejbližší době vrátí v nově
připravovaném muzikálu. A jak se cítil v
blízkosti modelek?„Vždy, když se účastním
nějaké módní přehlídky, tak jsem trochu
nervozní. Ale pohled na krásné ženské tělo
za to stojí,“ šibalsky prozradila hvězda seriálu Velmi křehké vztahy.
-rony-

Peter Paul Pačut

Významná výročí 13. - 27. března

• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• nejvýhodnější podmínky
v regionu
• měsíční splátky

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
Acer AS6930G-733G32MN

Novinka !!! Acer One D150-Br červený

• LCD 16.0“ WXGA CB / CPU CPT2P7350
• GFX NVidia GeForce 9300M-GS
256MB
• RAM 3GB / HDD 320GB / DVD
SuperMulti
• Wi-Fi 802.11N / Webcam 0.3DV /
Čtečka prstů
• Windows Vista® HomePremium

•
•
•
•
•
•

Akční cena !!!

Původní cena: 17.928,- Kč s dph

Cena: 16.320,- Kč s DPH

LG LCD 22“ W2242S-BF

LCD 10.1“ LED CB
CPU Atom N280 1.66Ghz
RAM 1x1GB / HDD 160GB
WIFI 802.11bg / 5-in-1 / SD
Webcam0.3DV CrystalEye
Windows XP Home

Cena: 9.261,- Kč s DPH

ilustrační foto

LG LCD 20“ W2042S-PF
•
•
•
•

• black wide 16:10 1680x1050
• 5ms, 8000:1/700:1, 300cd, VGA

black wide 16:10 1680 x1050
5ms, 8000:1/700:1, 300cd, VGA
pozorovací úhly 170°
zobrazuje 16.7M barev

Původní cena: 4.008,- Kč s dph
ilustrační foto

Původní cena: 3.931,- Kč s dph

Cena: 3.776,- Kč s DPH

Cena: 3.456,- Kč s DPH

ilustrační foto

MSI N9800GTX PLUS-T2D512-OC
• Chip: NVidia GeForce with CUDA
9800GTX PLUS
• RAM: 512MB DDR3/256bit
• Frekvence jádra: 760MHz
• Frekvence RAM: 2300MHz
Původní cena: 4.985,- Kč s dph
ilustrační foto

Cena: 4.451,- Kč s DPH

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
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
So
09:00 - 12:00

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
HOT-line internet
24 hod / den
gsm: 777 635 619

* nabídka je platná od 26.3. do 9.4. 2009 nebo do vyprodání zásob *

Před nedávnem k nám do základní umělecké školy zavítal pan Horst
Kotouč, který má na starosti příhraniční spolupráci. Přes pejsky, které chová jeho dcera, se seznámil s paní Carmen Fuchs a zjistil, že je
nejen milovnice psů, ale také šéfdirigent mládežnického orchestru
Jugendblasorchestru v Oederanu v Německu a vlastní soukromou
hudební školu pro dechové nástroje.
Protože pan Kotouč věděl, že hledáme partnera, který by spolupracoval s naším souborem Chorchestr, přišel k nám a dal nám dobrý
tip. S paní Carmen jsme si dali schůzku, pozvali ji k nám do Klášterce a nabídli jí spolupráci jak s orchestrem, tak s celou školou. Paní
Carmen přijela se synem, který jí s velkým orchestrem (čítá 28 členů)
pomáhá a který je manažerem souboru. Oba přijali naši nabídku s
radostí a ihned se začalo pracovat.
V březnu navštívíme Oederan, kde se zúčastníme jako hosté slavnostního koncertu ve velkém uměleckém domě. Již v dubnu vypomůže německému orchestru svou hrou na trubky naše paní učitelka Dana Vajcová a naše žákyně Adéla Kolaříková při koncertování v
bulharské Sofii.
Na konci června se uskuteční výměnný koncert našeho a německého orchestru u nás v Klášterci nad Ohří na zámku a v prostorách
lázní. V příštím školním roce pojede náš Chorchestr se svým programem do Oederanu.
Oederan je malé město pod Krušnými horami. Okouzlí Vás svým historickým šarmem a neobvyklým charakterem. Idylické uličky, plné
atraktivních krámků, spojují obě historická náměstí, úzké dlážděné
uličky se proplétají starým městem, prodchnutým více než 800 let
starými dějinami. V nejstarší budově města - bývalé nemocnici ze 16.
století - sídlí lidová škola umění, kde se setkávají umělci a kreativní
lidé z Oederanu. Mezi atrakce města patří „Malé Krušné hory“ v areálu městského parku. Mezi stromy, jezírky a cestičkami je umístěno
185 miniatur zhotovených ze dřeva. Najdete zde saské hrady a zámky, malé domečky, mosty, přehrady, kostely včetně miniaturních
pohyblivých figurek.
Rozhodně stojí za to toto malé městečko navštívit. Doufám, že k
tomu budeme mít hodně příležitostí a že naše spolupráce bude
opravdu plodná a radostná.
Zora Kutálková, ředitelka školy

kalendář zajímavostí ...

až 50 000 Kč

telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz

Máme nové přátele

Peter Paul Pačut

Jan Révai se v přítomnosti modelek cítil trochu nesvůj

ilustrační foto

Napsali jste do redakce ...

Freddie Mercury v.s. Karel Gott

w w w.smar tpujcka.cz

+420 728 947 561
Napsali jste do redakce ...

Z pohádky do pohádky
Ve čtvrtek 19. března proběhla v naší
knihovně slavnostní vernisáž výtvarné soutěže „Z pohádky do pohádky“.
Do soutěže bylo přihlášeno 130 prací,
které nyní zdobí oddělení pro děti a
mládež. Výstava je přístupná v otvíracích hodinách oddělení pro děti a
mládež MK.
K navození pohádkové atmosféry
sehrál divadelní soubor „Malí mývalové“ ze ZŠ Školní pod vedením paní
učitelky Gabrielové pohádku O perníkové chaloupce. Pohádka se všem
líbila a pak už se mohlo přistoupit
k vyhlášení nejlepších prací a předání
cen. V kategorii těch nejmenších byly
jako nejlepší vybrány práce Klárky
Zavadilové, Adélky Gerstnerové a Míši
Voglové. V prostřední kategorii zvítězily práce Martina Gábora, Valerie
Bartoňové a školní družiny ze ZŠ Krátká. V třetí kategorii těch nejstarších a
nejzkušenějších se umístili Jindřich
Sobotka, Nandor Haga a kolektivní
práce dětí ze ZUŠ. Cenu ředitele Městské knihovny převzaly také za kolektivní práci Magda Suchá, Tereze Legátová a Kristýna Kříčková.
Martin Biša, ředitel MK

27. 3. 1357 - Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně
otevřen hrad Karlštejn.
29. 3. 2004 - Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko,
Slovensko a Slovinsko se staly členy NATO.
30. 3. 1981 - Prezident Spojených států Ronald Reagan byl
střelen do hrudi před hotelem ve Washingtonu
atentátníkem Johnem Hinckleym mladším.
30. 3. 1842 - Dr. Crawford Long poprvé použil anestézii při
operaci pacienta.
30. 3. 1867 - Spojené státy koupily od carského Ruska Aljašku
za 7,2 milionu dolarů (4,19 dolaru/km2).
31. 3. 1901 - V pražském Národním divadle měla svou
premiéru opera Rusalka.
31. 3. 1991 - Na konferenci hlav šesti zbývajících států v
Moskvě bylo rozhodnuto o rozpuštění Varšavské
smlouvy k 1. červnu 1991.
01. 4. 1959 - Izraelský premiér David Ben Gurion založil tajnou
službu Mossad
01. 4. 2002 - Nizozemsko jako první země na světě legalizovalo eutanazii.
02. 4. 2005 - Zemřel Jan Pavel II., papež římskokatolické církve
04. 4. 1949 - Bylo založeno NATO.
04. 4. 2005 - Zemřela Helena Zmatlíková, ilustrátorka dětských
knížek
05. 4. 1937 - Bylo otevřeno Letiště Praha-Ruzyně.
07. 4. 1848 - Byla založena Světová zdravotnická organizace.
10. 4. 1881 - Zahájila provoz první telefonní linka v Čechách,
spojující správní budovu Dolu Hartmann v Ledvicích
s nádražím v Duchcově.
10. 4. 1912 - Zaoceánský parník Titanic vyplul na svou první plavbu.

SUDOKU ...

Pro volnou chvíli
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KULTURA / KULTURNÍ PROGRAM

Kulturák praskal ve švech
Začátkem března měli v Kulturním domě
v Klášterci nad Ohří dostaveníčko rozličné
pohádkové bytosti a televizní hrdinové.
Konal se zde totiž tradiční Dětský karneval, jehož obliba každým rokem stoupá
a to nejen u „kláštereckých“. K vidění zde
byla spousta krásných masek i z Kadaně
a blízkého okolí. O hlavní program se opět
postaralo místní Divadlo Bez angažmá v
čele s Marcelou Vlčkovou, která celé karnevalové odpoledne řídila, a nutno říct,
že měla opravdu plné ruce práce. Vždyť
starat se dvě a půl hodiny o zábavu 420
(!) návštěvníků už chce hodně odvahy a
umění. Zapotili se i ostatní členové divadla
a zaměstnanci KD, kteří s organizací rovněž
pomáhali. Nechyběly zde soutěže, do kterých se zapojovali i rodiče, vyhodnocení
masek, taneční rej, skluzavka a velmi oblíbený strašidelný sklep s pravými strašidly
rozdávajícími sladkosti za odvahu.
Odpoledne sice rychle uteklo, ale komu se

v KD líbilo, může se sem vrátit již 19. dubna,
kdy zde Divadelní společnost J. Jurištové
Praha uvádí od 15 hodin pohádku O pejskovi a kočičce.
-A. Trejbalfoto: archiv

Ve dnech 31. března a
1. dubna 2009 se od 9 do 17 hodin
uskuteční v Domově pro seniory
v Klášterci nad Ohří pravidelná
velikonoční výstava.
Těšíme se na každého z vás.
Přijďte přivítat jaro společně s námi
Také 18. března se v kulturním domě
uskutečnilo zábavné odpoledne v podobě MAŠKARNÍHO KARNEVALU všech
školních družin. Zúčastnily se ZŠ Petlérská,
ZŠ Školní i ZŠ Krátká. O zábavu a dobrou
náladu všech se postaral Tomáš Barták
se svými vokalisty. Odpoledne bylo plné
krásných masek, soutěží a tance. Velmi
se bavily nejen děti, ale i jejich rodiče a
známí. Vychovatelé v družinách všech
kláštereckých škol věří, že by se karneval
mohl stát tradicí a že spolupráce školních
družin bude nadále pokračovat.

Napsali jste do redakce ...

Ro(c)k na vsi

Lounské divadlení

aneb divadelníci opět v tanci

KAM ZA KULTUROU ...
do 27. března
Zámek - galerie Thun
FOTOLOVY
Výstava fotografií divoké přírody Rostislava Stacha
27. března od 17 hodin beseda s fotografem a promítání snímků z expedice
Aljaška.
2. března v 19 hodin
Kino Svět
RŮŽOVÝ PANTER 2
USA 2009, 92 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
3. dubna až 26. dubna
Zámek - galerie Thun
VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ ZUŠ
Vernisáž výstavy proběhne 3. dubna od
17 hodin.
4. dubna až 25. dubna
Kino Svět
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO JUREČKY
Vystoupí industriální performeři – členové skupiny KOTEL 26.
Vernisáž výstavy proběhne 4. dubna od
20 hodin.
3. dubna od 18 hodin
Zámek - hudební salonek
VEČÍREK STARŠÍCH PÁNŮ ... (a dam)
Koncert kapely Petr Kalandra memory
band. Vstupné 50,- Kč

4. 4. od 20:00
Kulturní dům
(přepis hlášení místního rozhlasu)
Pozor, pozor,
hlášení místního rozhlasu ..... předsedo,
ať mě Živočichář nechá!
Místní spoluobčané, zveme vás
v sobotu na náš tradiční bál. Hoďte na
sebe své nejlepší monterky a vyražte
směr tak jak vždycky. Kdo přijde v kroji bude po zásluze ... živočicháři, dej ty
pracky pryč! ...odměněn.
K tanci vám zahraje Kapela Severočeských dolů a pro nás mladé bude žhavit
gramec diskžokej Petr Kalinský. Bude
se opět sou ... živočicháři, ty prase, souTĚŽIT.
Jo a přineste tombolu, ať je co rozkrást.
Těší se na vás
předseda, Evík a .... živočichář.

foto: J. Vnouček
Divadelní společnost KLAS se o víkendu 13. – 15. března zúčastnila pátého ročníku soutěžní a postupové přehlídky amatérských divadelních souborů Lounské divadlení. Do
soutěže jsme se přihlásili se hrou Blade runner v režii Miroslava Nyklíčka, kterou jste mohli
vidět např. v rámci loňských Kláštereckých divadelních žní.
Toto představení zaujalo svým tématem i zpracováním natolik, že bylo nominováno
redaktory regionální MF Dnes na kulturní počin roku 2008. Nakonec KLAS v klání, ve kterém rozhodovali diváci a návštěvníci jednotlivých kulturních akcí zasláním hlasu, obsadil
desátou příčku, což považujeme za úspěch. V Lounech kromě Blade runnera mohli diváci zhlédnout soutěžní představení Osm žen Strančické kulturní společnosti, Treperendy
kadaňského divadla Navenek, Kolotočdivadla Na Vísce Hořovice a Amanta od BANDY z
Benešova. Po každém představení následoval rozborový seminář s odbornou porotou.
A jak to dopadlo? KLAS si odvezl hned několik cen, a to včetně dvou nejvyšších individuálních ocenění. Jaroslav Kudla přivezl cenu za mužský herecký výkon v roli Roye Battyho,
Miroslav Nyklíček cenu za nejlepší mužský herecký výkon v roli Ricka Deckarda a Martina
Elisová cenu za nejlepší ženský herecký výkon v roli Pris. Dále KLAS získal cenu za nejlepší
inscenaci přehlídky dle odborné poroty, čímž si vysloužil 1. doporučení na národní přehlídku v Děčíně. O tom, zda postoupíme do Děčína, se tedy bude ještě rozhodovat podle
výsledků ostatních regionálních přehlídek.
Zdeňka Nyklíčková, DS KLAS

Noví občánci města
David Pražák

Daniel Granát

Veronika Pečová

Ondřej Vlačihovský

René Šivák

Petr Panuška

Václav Voda

Tereza Mikšovicová

Aneta Beránková

Petr Schiller

Adéla Jenčíková

Sarah Koudelková

6. dubna až 14. dubna
Zámek – sklepení
VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Vernisáž proběhne 6. dubna od 17
hodin.

6. a 7. dubna v 19 hodin
Kino Svět
UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ
USA 2009, 92 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
8. dubna v 19.00 hodin
Kino Svět
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Francie 2007, 85 minut.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 65,- Kč
9. a 10. dubna v 17 hodin
Kino Svět
POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA 2008, 99 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
3. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ
Vyučuje Dagmar Knížetová.
4. dubna od 20 - 02 hodin
Kulturní dům
Divadelní ples:
„ROCK NA VSI ANEB DIVADELNÍCI
OPĚT ZVOU NA PLES“
Vstupné: 70 Kč
8. dubna od 15.15 hodin
Kulturní dům
KLÁŠTERECKÉ JARO
Přehlídka vystoupení mateřských škol.
10. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

9. čtvrtek a 10. pátek v 17.00 hodin

náš
tip

POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA 2008, 99 minut, český dabing.Dobrodružná komedie, ve které Adam Sandler
ztvárnil Skeetera Bronsona, hotelového
údržbáře, jehož život se navždy změní v
okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky,
které své neteři a svému synovci vypráví
na dobrou noc. Když se své rodině pokusí
pomoci vyprávěním jednoho fantastického příběhu za druhým, vypukne zásluhou
neočekávaného přispění dětí naprosté
šílenství.
Pohádky na dobrou noc poskytly jedinečnou příležitost skloubit klasický styl
Disneyho pohádek s jedinečným komediálním stylem Adama Sandlera. Režie se
ujal Adam Shankman, který má za sebou
úspěšné filmy jako Ochránce nebo Dům
naruby.
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Klášterec vyřadil v play-off Klatovy,

teď bojuje s Jindřichovým Hradcem

Osmifinále 2. hokejové ligy – 1. utkání
HC Klášterec nad Ohří – HC Klatovy
5 : 1 ( 0:0, 3:1, 2:0 )
V osmifinále 2. hokejové ligy narazil Klášterec na Klatovy, se kterým v posledním
vzájemném duelu prohrál 6:2. Osmifinále
začínalo v úterý 17. března na kláštereckém ledě a vyrovnanou partii hráli hosté s
domácími hokejisty pouze v první třetině.
Ve druhé se ještě za stavu 2:0 zmohli na
kontaktní gól, jenže hned vzápětí se potřetí
v utkání trefil z trestného střílení Jaroslav

Buchal a bylo prakticky rozhodnuto. Pavel
Damašek sice musel v následujících minutách předvést několik zákroků na hranici
akrobatického umění, nicméně Klatovy se
postupně vytratily z ledu a začaly spoléhat
na domácí odvetu, která se hrála ve čtvrtek
19. března od 18:00 na klatovském ledě.
„Nebylo to vůbec jednoduché,“ oddychl si po
zápase trenér kláštereckých Petr Nekvinda.
„V první třetině bych řekl, že Klatovy byly lepší.
Trochu jsme z toho byli nervózní, ale od druhé třetiny se hra vyrovnala. Pak přišly góly a
už i ta hra byla klidnější.“

Šachisté bojovali na MČR
Klášterečtí šachisté se v polovině března
zúčastnili Mistrovství republiky mládeže
do 16 let, které se uskutečnilo v jesenických Koutech nad Desnou. Turnaje se
zúčastnili tři klášterečtí šachisté, ovšem
pouze Helena Grussová mohla pomýšlet
na medailové pozice. „Helena přijela bojovat o medaili, to je pravda,“ potvrdil trenér
Petr Gruss. „Bohužel, ne vždycky se zadaří.
Z pětadvaceti přítomných dívek skončila na
pátém místě, což bohužel také znamená
konec snů o postupu na mistrovství Evropy.“
V rámci republikového mistrovství probíhal také vedlejší turnaj, Národní OPEN,
na němž hráli dospělí a mládež, která se
neprobojovala do mistrovských turnajů.
V konkurenci 76 hráčů si klášterečtí vedli
poměrně dobře. „Drahomír Krásný skončil
na desátém místě,“ prozradil trenér Gruss.
„Překvapil ovšem Daniel Mayer, který skončil na sedmnáctém místě, což byl pro Dana
skvělý výsledek, jen tak dál.“

Tomáš Jindra závodil v brněnské hale Rondo

Tenisové naděje vítězí

Osmifinále 2. hokejové ligy – 2. utkání
HC Klatovy – HC Klášterec nad Ohří
1 : 2 ( 0:1, 1:0, 0:0 – 0:1 )
Druhé utkání, které se hrálo na klatovském
ledě, začalo lépe pro Klášterec. Už v 1.
minutě se po vyhraném buly v útočné třetině přesně trefil klášterecký Martin Kadlec.
V dalších minutách se pak bojovalo hlavně
o střední pásmo.
Vyrovnávací branka padla ve 31. minutě při
hře 4 na 4, když Damaška prostřelil Jan Pavlis. V závěru druhé třetiny se po nesmyslně
odpískaných faulech naskytly domácím
dvě dvojnásobné přesilovky, ale obětavě
hrající Klášterec vše ubránil.
V poslední části zápasu hrály oba celky
zodpovědně v obraně. Více ze hry však

Čtvrtfinále 2. hokejové ligy – 1. utkání
KLH Vajgar J. Hradec – HC Klášterec n.O.
2 : 1 ( 0:1, 1:0, 1:0 )
Hokejisté Klášterce měli dobře nakročeno
k prvnímu bodu ve čtvrtfinálové sérii s Jindřichových Hradcem. Na ledě Vajgaru vedli
v šesté minutě 1:0 zásluhou přesné trefy
Marka Jáchyma. Jindřichohradečtí však
trpělivou hrou dokázali stav utkání otočit
na 2:1. V dramatickém závěru už gól nepadl
ani při hře Klášterce v power-play. Jihočeši
se tedy ujímají v sérii vedení 1:0.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, má za sebou
Klášterec také druhé utkání čtvrtfinále
s Jindřichovým Hradcem, takže víte, jak se

měli domácí, kterým pomohlo několik rozhodčím darovaných přesilovek. Gól však už
do konce závěrečného hvizdu rozhodčího
nepadl, a tak se šlo do prodloužení.
O postupu Klášterce do dalších bojů playoff rozhodl v 67. minutě Jaroslav Buchal,
když střelou z kruhů prostřelil brankáře
Ježe a uzavřel skóre zápasu na 1:2 ve prospěch Klášterce.
„Do Klatov jsme jeli s tím, že budeme hlavně
bránit a tomu jsme podřídili taktiku,“ hodnotil zápas klášterecký trenér Petr Nekvinda.
„Hráli jsme na tři pětky, což nebylo zrovna
jednoduchý, protože jsme tak hráli i předchozí zápasy a těch sil ubývá. Důležité ale bylo, že
v prodloužení jsme měli víc štěstí my. A také
to, že co si Jarda Buchal trénuje a zkouší na
tréninku, nakonec vyšlo.“

pokračování play-off vyvíjí. Nicméně názor
trenéra Nekvindy na čtvrtfinále jsme získali
ještě den před prvním duelem s jindřichohradeckým Vajgarem, a tak si v této chvíli
můžete porovnat, jak klášterecké šance
odhadoval trenér a jak si naši hokejisté
vedou ve skutečnosti.
„My jsme si hlavně nepřáli Klatovy a Litoměřice. V těch dalších utkáních play-off už není
slabého soupeře a záleží na formě, která ten
který mančaft ´postihla´. Jindřichův Hradec je silný soupeř. My jsme s nimi sice měli
v základní části pozitivní bilanci, ale myslím, že to vůbec nebude jednoduché. Navíc
se hraje na tři vítězství, takže to bude dost
fyzicky namáhavé. Nechtěl bych tipovat, kdo
vyhraje, ale chceme jít co nejdál.“

Mladé tenisové naděje z tenisové školy Pavla Špeldy a Romana Krause opět
bojovaly o medailové příčky. Nejcennější kov si přivezl z celostátního turnaj ml.
žáků v Praze „TC Head Tour kategorie
7“ Filip Šimek (r. 97). Jako třetí nasazený
zvítězil ve dvouhře a ještě přidal bronz
ve čtyřhře. Další úspěch zaznamenal
také David Schädelbauer (r. 97), který
na začátku března na celostátním turnaji ml. žáků v Chomutově skončil na 3.
místě ve dvouhře a 3. místě ve čtyřhře.
Na stejném turnaji vybojoval bronz ve
čtyřhře i Pavel Bulín (r. 99), který se ve
dnech 21.-22. 3. zúčastnil ještě DICOTA
CUPu v Rakovníku a ve čtyřhře získal
zlatou medaili. Úspěšnou chlapeckou
medailovou žeň doplnila Hana Malická
(r. 99), která na turnaji Yonex SAB Circuit
v Praze porazila 3. a 6. nasazenou hráčku a vybojovala tak bronzovou medaili.
Více informací naleznete na www.speldatenis.cz
Filip Šimeks

Jedním z nominovaných sportovců v anketě „Sportovec roku 2008 města Klášterce
nad Ohří“ je také nadějný klášterecký motokrosař Tomáš Jindra. Začátkem letošního
roku se zúčastnil mezinárodního halového motokrosu na hlíně, který se konal v brněnské hale Rondo, a ve velké konkurenci byl hodně vidět. Závody se jely za účasti motokrosařů z Dánska, Rakouska, Maďarska, Slovenska a samozřejmě České republiky. Náš
mladý závodník se nominoval díky svým výsledkům, na jejichž základě ho do Brna
trenéři vyslali.
„Závodil jsem v kategorii Kids,“ vzpomínal na závody Tomáš Jindra. „Ze třiceti závodníků
jsem skončil na desátém místě. Byl jsem docela nervózní z těch lidí kolem, ale soustředil
jsem se na svůj výkon a moc jsem si jich nevšímal.“
Na další úspěšné závody mladý Jindra zatím nemyslel, protože si před měsícem zlomil
při tréninku ruku. V dubnu by však měla jít sádra dolů a Tomáš se už těší do Březové u
Karlových Varů, kde po zranění opět usedne na svůj stroj a zazávodí si. Jestli se umístil
v anketě„Sportovec roku“, se ale dozví už tento pátek 27. 3. na slavnostním galavečeru
v kláštereckém kulturním domě.

Snowboardová sezona pomalu končí
Po vítězném zakončení série dvou hlavních pohárových soutěží v České republice se klášterečtí snowboardisté Jakub Král a Michal Biša dostávají do jarní, závěrečné části sezony.
Hned po finálovém závodě juniorského Českého poháru ve Špindlerově Mlýně využila
Asociace českého snowboardingu (AČS) připraveného areálu k uspořádání mezinárodního World Rookie festu ve dnech 7. a 8. března. Nepřízeň počasí se zřejmě podepsala na
slabší zahraniční účasti. Sjelo se nemnoho závodníků z Norska, Itálie, Rakouska, Holandska, Anglie a celá naše juniorská špička. V sobotu se zahajovalo contestem v olympijské
disciplíně U-rampě. V kategorii do 15 let se Michal umístil na druhém místě a Kuba na
třetím. V neděli se pokračovalo disciplínou ve Slope Style, kde se naopak Kuba umístil
na druhém místě a Michal na čtvrtém. V celkovém součtu tohoto dvoudenního World
Rookie festu obsadil Kuba druhé místo a Michal třetí pozici. Tento závod World Rookie
festu ve Špindlerově Mlýně byl jedním z pěti a v polovině dubna bude vrcholit finálovým
závodem v rakouském Ischglu. Pokud budou oba kluci ze strany AČS nominováni, rádi
by se finále zúčastnili a nabrali tak zkušenosti pro další léta. Zde však bude konkurence již
větší a také obtížnost trati bude o level výš.
O víkendu 14. a 15. 3. se konala třetí část krušnohorské série Freestyle Klínovec Open.

Pavel Bulín

Šachový turnaj v Klášterci
V sobotu 21. března se na Základní
škole v Petlerské ulici uskutečnil 8.
ročník Kláštereckého poháru v šachu.
Turnaj je zařazen do 7. ročníku Grand
Prix Ústeckého šachového svazu a
zúčastnilo se ho celkem 123 chlapců a dívek ve třech kategoriích.
„V dorostenkách hrála Helena Grussová
a bohužel se jí příliš nedařilo,“ posteskl
si trenér Petr Gruss. „Skončila až na šestém místě se čtyřmi body ze sedmi možných.“
Naopak velkou radost udělal trenérovi
Daniel Mayer, který vybojoval 1. místo
v kategorii starších žáků. Výborně si

vedli také Ondřej Toman, který skončil
na 3. místě, a Drahomír Krásný, který
skončil osmý.
„V kategorii mladších žáků hrál svůj první turnaj Štěpán Jiránek a z jeho výkonu
mám radost,“ hodnotil výkon svého
dalšího svěřence trenér Gruss. „Skončil
sice až na čtyřicátém pátém místě, ale
na nováčka je to pěkné. Chtěl bych moc
poděkovat všem, bez kterých by turnaj
nemohl fungovat. Rodičům, dětem, děvčatům z domu dětí a mládeže, kuchařkám za přípravu obědů a samozřejmě
vedení základní školy, která poskytla
prostory ke konání turnaje.“

Hana Malická

V sobotním závodě v U-rampě a v nedělní Slope Style bylo pořadí v kategorii do 14 let
v obou případech shodné: 1. Kuba Král, 2. Michal Biša, 3. Miky Pajer ze Špindlerova Mlýna.
V sobotu 21. 3. se konal na božidarském Neklidu závod ve kvalitně připraveném snowboardovém parku a díky krásnému slunečnému počasí se zde ukázal jarní snowboarding
v celé své kráse. Podmínky soutěže byly dohodnuty po poradě s jezdci tak, aby jim závody
přinesly co nejvíce radosti. Trať obsahovala tři rozličné skoky, kdy jezdci mohli volit sestavy
rozdílných obtížností. Druhou částí závodu
Sportovní zpravodajství vám
byla lajna kovových pojízdných překážek
přinášíme společně s :
sestavených opět v rozličné obtížnosti.
Kategorii juniorů do 16 let vyhrál opět
Jakub Král před německým riderem Juliánem Bachmannem a klínoveckým Zbyňkem Müllerem.
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