Město Klášterec nad Ohří

Čtrnáctideník

Číslo 12/10

17. června 2010

Olympiáda mateřinek

O prodeji domů v ul. Mírová

Stavební ruch pokračuje
Regenerace sídliště Panorama jde do
finále.

Malí sportovci z regionu Chomutov
soutěžili již posedmnácté.

Čtenáři píší, místostarosta Stehlík
odpovídá.
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ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se uskuteční dne
24. června 2010 od 09.00 hod.
místo konání: Kulturní dům

Školáci propadli cyklistice, díky Nadaci ČEZ

Karel Loprais

přiveze do Klášterce
veterány i svoji Tatru

Jan Říha

se stal ve Španělsku
MISTREM SVĚTA
12. června dorazila do redakce Kláštereckých novin sice strohá, ale zároveň
velmi potěšující sms: „Náš Honza Říha
dnes vyhrál mistrovství světa ve sjezdu
na divoké vodě!“
Mistrovství světa ve sjezdu na divoké
vodě pořádalo španělské město Sort.
Dějištěm byly Pyreneje. Tratě pořadatelé vytyčili na řece Noguera Pallaresa.
V úvodním kole se naši deblíři usadili
na nadějném druhém místě. Druhé
kolo se jelo v obráceném pořadí a
české hlídky, které držely pódiové
umístění, se dokázaly zlepšit a dosáhnout na úplný vrchol. Po loňském
evropském titulu pro deblkanoisty
tedy přišlo historické vítězství, o které
se zasloužily lodě Marek Šálek - Jan
Říha, David Lisický - Lukáš Uncajtik a
Roman Mornštejn s Petrem Veselým.
Za naší šesticí dojeli druzí Slováci a
třetí Francouzi.
-red-

Musel by to být opravdu velký vánoční stromek, aby se pod něj vešel dárek, který od Nadace ČEZ získala základní škola
praktická. Díky grantu ve výši 90 tisíc pořídila škola pro své žáky dvanáct zbrusu nových jízdních kol a dvanáct přileb.
„Jsem opravdu moc ráda, že jsme s naším projektem u Nadace ČEZ uspěli. Je to úžasná věc, děti už vyrazily dvakrát na výlet a
byly nadšené. Líbilo se to jak žákům pomocné školy, tak skupince našich deváťáků,“ pochvalovala si nedávný úspěch základní školy praktické její ředitelka PhDr. Malastová.
pokr. na str. 4

Koupí záložek pomohli psímu útulku
jeme jim velice. A pokud byste
se rozhodovali pořídit si věrného
přítele, určitě do útulku zavítejte.
Pejsci se moc těší na nové páníčky
a paničky.
M. Biša, ředitel MK

V sobotu 19. června dorazí na klášterecké náměstí 17 posádek historických vozů v čele s Tatrou Dakar a
Karlem Lopraisem. Kolona vozidel
zde zakončí 2. etapu projektu Trofeo
Niké Bohemia 2010, který se letos
koná v Ústeckém kraji. Mezi 15.15 a
16.30 před místní radnicí odmávne
veteránům cíl starosta Jan Houška
a v horní polovině náměstí všechna
vozidla zaparkují. Následně posádky
vozů navštíví zámek a folkový festival
Klášterecká country koza. V neděli
20. června od 8.30 začnou historická
vozidla odjíždět na 3. etapu své cesty
z Lázní Evženie. Přijďte se podívat na
unikátní vozy a slavnou Tatru Dakar,
více informací na www.trofeonike.cz
či v místním informačním centru.
Adéla Václavíková

Oznámení termínu odstávky tepla a TUV v roce 2010
Dle našeho dodavatele tepelné energie proběhne v letošním
roce odstávka teplé užitkové vody v tomto uvedeném termínu:

19.7. - 24.7. 2010
Městská energie s.r.o.

Zámek přiznal barvu - je cihlově červená

V polovině měsíce března proběhla v městské knihovně vernisáž
dětských prací na téma „Máme
rádi zvířata“. Při příležitosti tohoto
tématu byla v městské knihovně
prezentována práce městského
psího útulku a zahájen prodej
knižních záložek na jeho podporu.
Ihned po skončení akce bylo vidět,
že slova o potřebnosti této organizace padla na úrodnou půdu. Prodej záložek je nyní ukončen a pro

klášterecký psí útulek se vybralo
celkem 2 700,- Kč.
Nápad podpořit tímto způsobem
pejsky v útulku, zpříjemnit jim prostředí a ulehčit nelehký úděl vznikl ve spolupráci městské knihovny a paní učitelky Ireny Hofhans
ze základní umělecké školy. Děti
pomocí svých výrobků přispěly
například k nakrmení 54 pejsků.
Jsme moc rádi, že se našlo tolik
lidí, kteří útulek podpořili. Děku-

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

Čilý stavební ruch nepanuje v těchto dnech jen na sídlišti, ale živo je
také v samém středu historické části
města, v areálu kláštereckého zámku.
Před několika málo týdny zde byla
zahájena první etapa rekonstrukce
fasády, která zahrnuje opravu severní a západní strany zámku. Jak ale
dodává Petr Knap, město se pokouší
zajistit přes ministerstvo kultury další dotaci, která by umožnila ještě v
letošním roce provést i opravu zbývajících dvou vnějších stran. Proti
opravě jako takové zřejmě nebude
námitek, co ale možná vzbudí mezi
lidmi poněkud větší ohlas, je změna
barevnosti fasády, ke které město na
doporučení památkářů přistoupilo.
Dosavadní krémový až narůžovělý
odstín, který klášterecký zámek získal
díky rekonstrukci z počátku 90. let,

www.klnoviny.cz

bude totiž nahrazen tmavou cihlovou červení.
„Zámek je jedna z nejvýznamnějších kulturních památek v Klášterci,
což znamená, že si nemůžeme zvolit
postup a barevnost, jakou bychom
chtěli, ale musíme postupovat v souladu s pravidly Národního památkového
ústavu a respektovat jeho vyjádření a
závazné stanovisko úřadu památkové
péče v Kadani. Na základě restaurátorského průzkumu provedeného odborníky z firmy ARCHKASO, konkrétně
akademickým sochařem a restaurátorem panem Jelínkem, byl stanoven
způsob opravy a barevnost. Průzkum
probíhal za účasti Národního památkového ústavu, úřadu památkové péče
a odborníků. Jejich závěrečné rozhodnutí bylo takové, že fasáda bude opravena do podoby klasicistní novogo-

Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí

tické z období kolem roku 1860, kdy
byla původní barevnost tmavá cihlová
červená. Takže to rozhodně není nějaká naše zvůle, ale je to doloženo pečlivým restaurátorským průzkumem.
Provedené sondy dokonce ukazují, že
takto barevné byly nejen plochy, ale
také veškeré věžičky, římsy, dekorativní
orámování oken, tzv. šámbrány, apod.
To, jak vypadá zámek dnes, tak v minulosti nikdy nevypadal, je to novodobá
podoba ze začátku 90. let 20. století.“
Snahu přiblížit se co nejvíce historické podobě zámku dokládá i zvolená
technika, jak opět vysvětluje Petr
Knap. „Je prováděna speciální aplikace barvy, která je nanášena štětci
do čerstvé lazury. To vytváří jakousi
flekatou, mramorovou fasádu, což k
historickému objektu ladí mnohem víc
než nátěry fasád realizované například
na některých rodinných a panelových
domech nebo např. na kostelu Nejsvětější Trojice, které působí uměle.“ -lara-
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ZPRAVODAJSTVÍ

ŘEŠENÍ ZNEUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Jan Houška

Téma sociálních
dávek
je v poslední
době poměrně často diskutované, zejména v souvislosti
s akcí Záchranný kruh vyhlášenou městem

Chomutovem.
Město Klášterec nad Ohří patří k lokalitám, kde se již v minulosti - zejména
v důsledku vysoké nezaměstnanosti
a sociálního složení obyvatelstva -přistoupilo k zavedení určitých opatření
v oblasti sociální práce se skupinou
obyvatel, kteří pobírali dávky sociální
péče, nyní dávky hmotné nouze. K
zlepšení situace přispěla především
dlouhodobá zkušenost a důsledná
systematická práce odboru sociálních věcí, Městské policie a dalších
institucí.
Již před mnoha lety jsme začali využívat institut tzv. zvláštního příjemce
dávky, což znamená, že částky na
úhradu nájemného byly zasílány
přímo pronajímateli bytů, ve kterých
bydleli příjemci dávek, kteří měli problémy s úhradou nájemného. Stejný
systém se používal ve vybraných
případech také při úhradě plateb ve
školních jídelnách a družinách.
Obdobně jsme využili možnosti, kterou dával již zákon o dávkách sociální
péče. Část dávky byla poskytnuta
v tzv. věcné podobě nikoli ve formě
peněžní, a protože se tento systém
osvědčil, pokračujeme v něm za
spolupráce s firmou Accor Services
CZ, a.s., jejichž poukázky používáme
při výplatě sociálních dávek. Za tyto
poukázky si v síti vybraných prodejen mohou ti, kteří dávky pobírají a
existuje u nich riziko zneužití dávky,
nakoupit výhradně potraviny, nikoliv
alkohol nebo cigarety.
Sociální pracovnice průběžně prověřují, zda žadatelé o dávku uvádějí do
žádostí pravdivé informace. Kontrola
se týká především vlastnictví motorových vozidel.
Výplata sociálních dávek je také příležitost, jak upozornit dlužníky na
závazky vůči městu. Uhrazena je touto cestou část pohledávek za odvoz
odpadu, pokuty uložené Městskou
policií, přestupkovou komisí apod.
Spolupráce pracovnic odboru sociálních věcí a strážníků Městské policie
je velmi úzká. Jen v loňském roce provedli 17x společnou kontrolu restauračních zařízení ve městě zaměřenou
především na kontrolu podávání
alkoholu mladistvým a zneužívání
sociálních dávek na nákup alkoholu
a při hraní na automatech. V poslední

době jsou obdobné kontroly prováděny pravidelně jednou až dvakrát
týdně. Pozornost je věnována i kontrole vytipovaných lokalit, kde se schází
problémová mládež. Pochopitelně
jsem si vědom, že ani tato pozornost
však zcela nezamezí jisté formě zneužívání dávek, ale věřím, že se nám díky
prostředkům, které máme k dispozici, podařilo eliminovat nezávažnější
podoby.
Na konci loňského roku jsme i v našem
městě zavedli veřejnou službu, v jejímž rámci musí příjemci dávky odpracovat nejméně 20 hodin pro město,
jinak je jim dávka vyplacena pouze
ve výši existenčního minima. Město
vytváří i pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací a společensky
účelných pracovních míst, která jsou
finančně podporována Úřadem práce a určena především dlouhodobě
nezaměstnaným.
Snažíme se jít sice náročnou, dlouhodobou, ale efektivní cestou. Pamatujeme na to, že je vždy nutné držet
se zákonných možností. Nechtěli bychom také poukazovat jen na represivní opatření, protože zdaleka ne
všechny, kteří se ocitnou v tzv. sociální
síti, by bylo možné zařadit do skupiny
problémových občanů. V případě uzavření závodu Karlovarský porcelán, a.s.
byla operativně řešena obtížná situace zaměstnanců, kteří se nedočkali
výplaty. Potřebám zaměstnanců závodu byla přizpůsobena pracovní doba
odboru sociálních věcí a poradenství
bylo v součinnosti s Úřadem práce
poskytováno také přímo v prostorách
firmy. Situace byla velmi citlivá, protože zaměstnanci firmy se octli bez příjmů před koncem kalendářního roku,
v předvánoční době. Dávky mimořádné okamžité pomoci byly vypláceny
tak, abychom částečně zmírnili obtížnou situaci a žadatelé mohli strávit
klidné Vánoce.
Na závěr je nutné konstatovat, že
zpřísnění zákona o hmotné nouzi,
které prosadil tehdejší ministr práce
a sociálních věcí Petr Nečas, přispělo
značnou měrou k zásadnímu snížení
celkové sumy vyplácené na dávkách
hmotné nouze, jak je možné vidět
z údajů uvedených v tabulce.
období

částka

2003

43 495 000

2004

44 998 000

2005

43 578 800

2006

34 620 000

2007

9 109 133

2008

5 385 890

2009

8 699 500

Nechtěl jsem těchto informací využívat před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale považuji za vhodné je zveřejnit. Ačkoli pravicově smýšlející a konající politik, jsem přesvědčen, že mám silné sociální cítění, což mimo
jiné dokazuje moje osobní podpora domova pro seniory, organizací zdravotně
postižených a spolupráce při rozvoji dalších sociálních služeb ve městě a je mi
velmi líto těch, kteří by chtěli a přitom nemohou pracovat. Vždy budu podporovat přísná opatření proti těm, kteří chtějí sociální systém pouze zneužívat ve
svůj prospěch.
Jan Houška, starosta města

Střípky z rady
Ve čtvrtek 3. června se uskutečnila 69. schůze rady města. Přinášíme vám několik, z
našeho pohledu zajímavých, bodů jednání. Rada města mimo jiné:
•
schválila zřízení přípravné třídy na Základní škole Petlérská ve školním roce
2010/2011;
•
vzala na vědomí koncepce vhodných uchazečů o pracovní místo ředitele
Základní umělecké školy, Klášterec nad Ohří a jmenovala pí Zoru Breczkovou
na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Klášterec nad Ohří od 1.9.
2010;
•
schválila zadání zakázky „Rekonstrukce části ulice Sadová, Klášterec nad Ohří (u
lékárny a zdravotního střediska)“ uchazeči Bauvant s. r. o., Praha 5 –Stodůlky;
•
schválila zadání zakázky „Úprava stávajících a výstavba nových kontejnerových
stání v ulici 17. listopadu v Klášterci nad Ohří“ uchazeči STAVAN EU s. r. o., Kadaň;
•
doporučila zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit investiční dotaci ve
výši 100000,- Kč na nákup přístrojové techniky pro Nemocnici Kadaň s. r. o.

Regenerace sídliště Panorama jde do finále
Zatímco v celostátních médiích se čas od
času objeví zpráva tom, jak obor stavebnictví vlivem hospodářské krize stagnuje či
se dokonce propadá, v Klášterci se realizuje
jedna stavební akce za druhou. Mezi ty větší
patří například nedávno zahájená 5. etapa
regenerace sídliště Panorama. Stejně jako
v případě předchozích etap i tentokrát se
budou opravovat silnice, chodníky a parkovací místa. Podrobnosti nám přiblížil vedoucí
odboru realizace investic Petr Knap.
„Před věžákem č.p. 485 vznikne deset parkovacích míst včetně dvou míst pro ZTP, která budou
moci využít i návštěvníci nedaleké knihovny.
Zrekonstruována bude komunikace před Školní č.p. 501-504 včetně parkoviště, komunikace
pod Panoramou u č.p. 511-516, parkoviště za
Panoramou a směrem k ulici Školní, chodník
od č.p. 485 ke škole, dokončí se chodník směrem k Vyhlídce a opravena bude také komunikace a chodník za městskou knihovnou. Centrální náměstíčko se vydláždí a vznikne tu jakási
klidová odpočinková zóna. Chybět nebudou stromy a lavičky, naopak léta nefunkční kašna bude odstraněna. Kromě dřevných laviček
ozvláštní tento prostor dva originální architektonické prvky určené k sezení spíš pro mladší generaci. Budou dobře přikotvené a z kvalitního
betonu, takže by měly odolat i případným vandalům. Po obvodu náměstíčka je plánovaná pojezdová plocha, opět dlážděná, která bude
sloužit pouze dopravní obsluze a pro zásobování zdejších provozoven.“ Pro úplnost dodejme, že na realizaci získalo město čtyřmilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, vlastní podíl města pak činí něco přes 3 miliony korun.
Zatímco 5. etapa regenerace sídliště Panorama
bude hotová až v průběhu měsíce září, některé letos zahájené akce se už podařilo úspěšně
dokončit. Jak vypočítává Petr Knap, v současné
době je dokončena oprava části chodníku v ulici Pod Stadionem u č.p. 412-414 a propojovací
chodník u ZKL směrem k PENNY, zrekonstruovány byly povrchy komunikací Ciboušovská, U
Potoka a pod zdravotním střediskem v ulici Královehradecká, hotová je kanalizační přípojka pro
letní kino a došlo také k opravě a částečnému
odstranění starého oplocení kolem sportovního
areálu, včetně demolice už nefunkční vstupní
brány z ulice Pod Stadionem. Opravena byla
kašna před zámkem, kapličky v Ciboušově a v
Útočišti a oprava a údržba proběhla i v kostelíku
v Suchém Dole.
Mezi právě probíhající akce patří vedle již zmíněné modernizace sídliště Panorama také například restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí, výměna oken u zdravotního střediska v ulici Sadová nebo zateplování pláště budovy a výměna oken u Základní školy Školní. Opravu si vyžádal havarijní stav kanalizace v budově stávajících šaten a hospody
na sportovním stadionu a rekonstrukce se dočkalo také nevyhovující sociální zařízení v městské knihovně. Na pomyslný seznam
právě probíhajících stavebních akcí můžeme přidat i další rozšíření kamerového sytému o již osmou kameru, jejímž úkolem bude
monitorovat náměstí a přilehlé ulice Chomutovská a Zahradní. Zvolna probíhá oprava kruhové pece v těsném sousedství Weberova domu a stavaři se činí i v ulici Rašovická, kde se buduje nová komunikace pro rodinné domy. Poslední probíhající akcí je výstavba
nové studny pro psí tulek. „Původně bylo v plánu vybudovat zde vodovodní přípojku, z toho ale nakonec sešlo, protože by to znamenalo
příliš vysoké investiční náklady. Vrt jako takový je už hotový, v současné době se vyřizují potřebná povolení,“ vysvětluje Petr Knap.
Stavební ruch neutichne ani během léta a
podzimu. V průběhu následujících měsíců by
se mělo podle Petra Knapa začít s výstavbou
parkoviště v ulici Souběžná na místě bývalého
sběrného dvora a několik nových parkovacích
míst vznikne také za radnicí. Plánuje se oprava
schodů na hřbitov a kulturní dům se dočká
výměny parket ve velkém sále. Lidé bydlící
v ulici 17. listopadu se mohou těšit na nová
kontejnerová stání, která nahradí ta stávající,
a 21 nových parkovacích míst před č.p. 516519. Letos se v ulici objeví čtyři nové kovové
přístřešky na kontejnery, v příštím roce je
pak doplní dalších šest. Připravena už je také
rekonstrukce ulice Sadová u zdravotního střediska. Změnou k lepšímu by mělo být nejen
opětovné zavedení obousměrného provozu, ale také přesun podélného parkování na
opačnou stranu, tak aby lidé jdoucí do lékárny
či k lékaři nemuseli přecházet přes silnici. Jak
dodává závěrem Petr Knap, s opravou komunikace u zdravotního střediska by se mělo začít během několika týdnů.

-lara-

Domkaři si novinku pochvalují
Od okamžiku, kdy město zavedlo ve vybraných lokalitách sběr biologického odpadu,
neuběhly ještě ani tři měsíce. Přesto se už
nyní dá říct, že se tato novinka osvědčila.
O možnost využívat speciální kontejnery
má zájem stále více domkařů a množství
vytříděného biologického odpadu raketově roste. Simona Nováková z odboru
místního hospodářství si navíc pochvaluje, že lidé jsou prozatím zodpovědní a do
kontejnerů opravdu vyhazují jen to, co
tam patří, tedy trávu, listí či větve. Podle ní
je to dáno i tím, že jsou kontejnery běžně
uzamčené a vede se přesná evidence těch,
kdo je používají a mají od nich klíče.
Přestože systém prozatím klape, bylo na
začátku třeba upravit některé technické
detaily. „Původně bylo stanoveno, že se kontejnery budou vyvážet každý pátek. To se ale
příliš neosvědčilo. Jakmile se oteplilo, odpad
začal v kontejnerech tlít a lidé si stěžovali na
zápach. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
svážet odpad už v úterý, to znamená co nej-

dříve po víkendu, kdy se kontejnery zaplní
nejvíc. Vždy v pátek pak provádím kontrolu
přímo na místě a pokud jsou všechny kontejnery více než z poloviny zaplněné, proběhne ještě druhý svoz,“ vysvětluje Simona
Nováková. V současné době jsou dva kontejnery v ulici Sadová, po jednom kontejneru je pak v ulici Cihlářská, Petra Bezruče,
Zahradní, v Ciboušově a v Útočišti. Možnosti zbavit se prakticky zadarmo odpadu
ze zahrádky, nepočítáme-li 20 korun za
klíč, využívají v současné době obyvatelé téměř pěti desítek rodinných domů. V
květnu vytřídili neuvěřitelných 2 760 kg
biologického odpadu. „Zájem je opravdu
veliký. Už teď máme vytipována místa, kam
budou v příštím roce umístěny další čtyři
kontejnery,“ slibuje rozšíření této novinky
Simona Nováková. Stejně úspěšný, i když
podstatně starší, je také sběr textilu provozovaný v Klášterci duchcovskou soukromou firmou. „V současné době jsou v Klášterci tři kontejnery na textil – na Panoramě,

u Penny a u bývalého Julia Meinla – a jenom
do dubna se v nich shromáždilo 5265 kilo
textilního odpadu. Majitel firmy nám říkal,
že jsme daleko lepší než třeba podobně velký
Ostrov,“ prozrazuje Simona Nováková.
Jak už to ale bývá, dobré zprávy vždy
provází i nějaká ta špatná. „Starosti máme
poslední dobou s tříděným odpadem. Lidé
opět začínají do kontejnerů na sklo, papír a
plasty házet komunální odpad. Nevím, jestli
to je z lenosti, nebo co je k tomu vede, každopádně nám to přidělává problémy. Jakmile
se totiž dostane podíl „špatného“ odpadu
v tom tříděném přes určitou míru, tak nám
za něj zpracovatelské firmy, kam tříděný
odpad svážíme, zaplatí mnohem méně, než
kolik bychom mohli dostat za „čistý“ odpad.
Chtěla bych znovu apelovat na občany,
aby problematice třídění odpadu věnovali
pozornost. Stojí to zbytečně moc peněz a
neukázněnost několika lidí tak v konečném
důsledku poškozuje všechny,“ připomíná
závěrem S. Nováková.
-lara-
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Aquapark zatím hlásí zavřeno
Prázdniny se kvapem blíží a s nimi i
nejrušnější období všech koupališť
a aquaparků. Přestože máme už za
sebou několik v pravdě tropických
dnů, brány kláštereckého aquaparku
zůstávají prozatím zavřené, neboť v
areálu se stále ještě horečně pracuje.
Nutno dodat, že proměnlivé počasí
provozovateli aquaparku tak trochu
nahrává.
„Rok od roku se stále víc potvrzuje
fakt, že zdejší podnebné pásmo není
pro otevřená koupaliště zrovna příznivé,“ povzdechl si nad otázkou, jak
vidí letošní sezónu, vedoucí areálu
aquaparku Pavel Čermák. „Sezóna se
nám zkrátila prakticky na pouhé dva
měsíce. Krátkodobá předpověď není
zatím nic moc - zataženo, déšť. Když už
otevřeme, potřebujeme nějakou návštěvnost. Ekonomicky se nám nevyplatí otevřít zbytečně brzo a pak tu mít deset lidí. Jakmile totiž zahájíme sezónu, znamená to platit energie, hygienu...V loňském
roce jsme otvírali 20. června, letos to bude pravděpodobně o pár dní později. Osobně bych to viděl tak na 25. června.“
Přípravu na zahájení sezóny komplikuje jako ostatně každý rok starý známý problém s obklady. „Trávníky už jsou připravené, je posekáno, stačí jenom rozhodit deku. Trochu horší je to s bazény. Dětská část je už hotová, ale ve velkých bazénech
ještě opravují obklady, které přes zimu popadaly. Přestože jsme tentokrát udělali zatím největší opatření a prakticky celou
dětskou část i bazén s divokou vodou nechali po celou zimu zakryté, nepomohlo to,“ krčí rameny Pavel Čermák. Klášterecký
aquapark podle něj platí daň za své prvenství. „Zdejší aquapark je jedním z prvních v republice. A tak se dá říct, že vychytal
dětské nemoci. Ty areály, které přišly po něm, se už poučily a leccos se tam udělalo jinak.“ Navzdory zmíněným potížím věří
Pavel Čermák, že se vše podaří včas dokončit. „Teď už čekáme jen na to, až odjedou obkladači, a budeme moci uklidit
bazény naostro a napustit vodu. Firmu, která zajišťuje opravu obkladů, urgujeme my i město.“ Pavel Čermák jistě není sám,
kdo vkládá naději do připravovaného projektu rekonstrukce aquaparku. „Na ten projekt dost spoléhám. Areál nutné
potřebuje rozsáhlejší opravu. Sociální zařízení je nevyhovující a v opravdu dezolátním stavu je zdejší bufet.“
Nelze zastírat, že klášterecký aquapark má nějaké ty vady na kráse, na druhou stranu se může pyšnit upravenou zelení,
rozlehlými travnatými plochami a ani samotné jeho umístění není nejhorší. A to za stejnou cenu jako v předchozím
roce. „Vstupné je na stejné výši jako loni, to znamená maximálně 50 korun na den. V nabídce zůstávají všechny atrakce a
plážové sporty včetně loňské novinky aquazorbingu. Nudit by se tu nikdo neměl,“ slibuje závěrem Pavel Čermák.
-lara-

Přišlo na adresu redakce ...

Prodej domů v Mírové ulici

Prodej domů v Mírové ulici se mě bezprostředně netýká, ale přesto mě nenechává úplně klidným. Bydlím totiž se svou
rodinou na Vyhlídce, což je zatím žádaná
lokalita, a to nejen podle výměru daně
z nemovitosti. Prodávané domy v Mírové ulici jsou v našem těsném sousedství.
Není tajemstvím, že se v těchto domech
vyskytuje vyšší procento problémových
nájemníků než v jiných částech města.
Koneckonců je to jeden z důvodů, proč
město chce tyto domy prodat soukromé osobě. Lidově řečeno „dvě mouchy
jednou ranou“. Naplní se tím městská
pokladna a zároveň se město zbaví problémů s provozem domů včetně vymáhání pohledávek od neplatičů. Z tohoto
krátkodobého hlediska je vše v pořádku.
Jenže já se obávám možných důsledků
tohoto prodeje, jež se projeví za delší čas,
řádově 2 až 3 roky. Co když soukromý
vlastník využije tuto nemovitost k sanování jiných nemovitostí, které vlastní,

nebo chce vlastnit v jiném lukrativnějším
městě? Vždyť se jedná již o zavedenou
praxi, kterou některé pražské realitní kanceláře aplikovaly na sídlištích v Chomutově. Některá tato sídliště díky tomu dostala
od minulého ministra sociálních věcí status „sociálně vyloučené lokality“. Pokud
by scénář budoucího vývoje v Klášterci
měl směřovat tímto směrem, což nelze
vyloučit, pak by se jednalo do budoucna
o velký problém, který se bude postupně dotýkat stále většího počtu obyvatel
Klášterce. Kdo bude moci, ten se z dané
lokality odstěhuje, a to čím dříve, tím lépe,
neboť cena nemovitostí bude časem
klesat s upadající pověstí dané lokality.
Do uvolněných bytů pak mohou „realitní
importéři“ nastěhovat další nové „přespolní“, z nichž někteří za čas stejně díky
své inklinaci k dluhům skončí na dlažbě. Sociální napětí poroste a s ním ruku
v ruce i kriminalita. Magistrát bude nucen
hledat řešení vzniklé situace a navrhovat
různé záchranné programy, jak sociálně
vyloučené opět zapojit do společnosti,
což bude stát hodně úsilí i finančních prostředků. Na svou omluvu by pak celkem
popravdě mohl hlásat, že to je dědictví po
předchozím vedení města.
Jak z výše uvedeného vyplývá, současné vedení radnice stojí před vážným
manažerským rozhodnutím. Toto rozhodnutí by mělo být podpořeno analýzou rizik. Výše uvedené riziko „importu
sociálních problémů“ je jenom jedním
z mnoha, nicméně s poměrně významnou pravděpodobností. Doufám, že
konečné rozhodnutí ohledně prodeje
domů v Mírové ulici bude provedeno
s maximální zodpovědností s ohledem
na všechny dopady, které tento nevratný
krok s sebou přináší.
Ing. Milan Svinařík

Reakce na článek „Prodej domů v Mírové ulici“

Přišlo na adresu redakce ...

Náš kamarád Ajax
U nás na škole máme psy dva. Jeden se jmenuje Sára a patří jenom Jirkovi. Je to totiž asistenční pes a Jirkovi pomáhá ve
škole. A pak je tu Ajax. To je pes policejní. Díky praporčíku Evě Holické s ním kamarádíme, my žáci 2. – 5. ročníků, už čtyři
roky. Ajax je opravdu správný kamarád. On nám totiž pomáhá poznat nebezpečí a poradit si s ním.
Vysvětluje nám, co je šikana, trestný
čin, hazardní hry. Jak škodí našemu
zdraví tabák, alkohol, drogy. Víme,
co máme dělat při styku s neznámými lidmi, při dopravní nehodě nebo
požáru. Umíme přivolat pomoc jak
pro sebe, tak pro kamarády. Hodně se
učíme i o dopravní výchově.
Na konci školního roku k nám do školy přivedl Ajax další příslušníky Policie
ČR a s nimi jsme si prakticky vyzkoušeli to, o čem jsme si celý rok povídali.
Protože jsme byli šikovní, dostali jsme
i drobné dárky.
Tak díky Ajaxi, teď už se můžeme těšit
na bezpečné prázdniny. D. Rešlová

Zmíněný prodej bytů v Mírové ulici je součástí dlouho připravované transformace.
Jako jedno z posledních měst řešíme tuto problematiku s velkou výhodou, protože
máme zkušenosti z ostatních měst. Přestože zmiňovaná rizika, která uvádí pisatel, jsou logická a určitě existují, tak zvolený způsob tato rizika maximálně snižuje.
Základem je, že nový majitel, vítěz výběrového řízení, p. Kordulík z Chomutova, má
povinnost dle smlouvy jednotlivé byty prodat oprávněným nájemníkům bytů za
danou výhodnou cenu, a tím musí vzniknout sdružení vlastníků jednotlivých bytů.
Město tuto transformaci bude pečlivě sledovat, má nástroje, jak účinně eliminovat
zmíněná rizika, která jsou zakotvena ve Smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem a o postoupení pohledávek. Obdobné zkušenosti z Kadaně, konkrétně s prodejem bytových jednotek na sídlišti „B“, chomutovský experimentální bytový dům
atd. dokazují, že námi zvolený způsob, je pro město a nájemníky optimální. Možnost
umístění sociálně nepřizpůsobivých lidí odjinud je již v současně době mizivá. Sídliště Panorama, kde probíhá 5. etapa regenerace, naopak vytváří prostor pro zájem o
nájemní bydlení ve velmi pěkné lokalitě. Soukromá firma je zpravidla mnohem více
účinnější a operativnější v uplatňování nástrojů pro řešení problematiky neplatičů.
Ti dostávají šanci své dluhy vyrovnat a chovat se stejně jako ostatní řádní občané, v
opačném případě budou mít problémy. Jinou otázkou jsou problémy lidí, kteří přišli
o zaměstnání. Těmto lidem je p. Kordulík připraven nabízet individuální řešení dle
jejich současných možností.
Zástupce města navštívili jednotlivci i skupina nájemníků z Mírové 480 a 481 a my
jsme jim celou problematiku objasnili, přesto jsme ještě svolali na 16.06.2010 od 17
hodin shromáždění občanů z obou bytových domů do Společenského domu Panorama a jsme dále připraveni odpovídat na otázky. Současně jsme s p. Kordulíkem
domluveni, že po podpisu smlouvy a prodeji, zřídí v přízemí č. p. 480 kontaktní místo, kde bude moci každý dostat všechny informace a řešit své konkrétní problémy.
Osobně ze svých zkušeností s fungováním ostatních již založených Společenství
vlastníků můžeme konstatovat, že občané získali možnost si své problémy v bytě
či domě řešit velmi účinně a rychle, aniž by spoléhali na město či Městskou energii.
Společenství vlastníků se prostě o svůj majetek starají efektivně, dokáží zorganizovat nejen běžnou údržbu, ale i zateplení budov, nové fasády, výměny oken apod.
Současně tito lidé získali za výhodnou cenu to základní pro každého člověka – bydlení. Osobní účast dále aktivuje lidi i pro řešení dalších situací, jako je svoz odpadu,
úklid chodníků apod., což je velmi pozitivní. Našim cílem není tedy pouze přispět do
městské kasy, ale především vytvářet kulturní prostředí pro občany a podněcovat
jejich aktivitu na řešení veřejných věcí.
Ing. Stanislav Stehlík, místostarosta

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

Telefon: 474 332 218
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Country koza slibuje kvalitní muziku
Předposlední červnový víkend patří
už tradičně jednodennímu festivalu
Klášterecká country koza. Letní kino
otevře své brány všem milovníkům
tohoto hudebního žánru v sobotu
19. června úderem 13. hodiny. O přípravách, které 5. ročníku Klášterecké
country kozy předcházely, i o letošní
nabídce jsme si povídali s pořadateli
festivalu Jiřím Bauerem a Tomášem
Mandincem.
Je hodně složité sestavit prakticky jedenáctihodinový program?
Máte pořád z čeho vybírat, nebo se
kapely tohoto hudebního zaměření hledají dnes už těžko?
Jiří Bauer: Na letošní rok se nám
povedlo sehnat spoustu dobrých
kapel. Největším tahákem bude pro
diváky zřejmě vystoupení Fešáků s
Míšou Tučnou, hostovat s nimi bude
i Pavel Bobek, ale kvalitní jsou určitě i
ty méně známé kapely.
Na výběr toho máme pořád dost.
Je až s podivem, kolik lidí, a to i mladých, se této muzice stále věnuje. Co
se týče začínajících, méně známých
kapel, tam není problém. Samy nám
kolikrát pošlou nahrávku s tím, že
by měly zájem na Koze vystoupit.
Trochu složitější je to s těmi slavnými kapelami, které mají vystoupení
naplánovaná i rok dopředu. Ty si
musíme zamluvit hodně brzo. Už teď
kupříkladu přemýšlíme, koho pozvat
příště.
Tomáš Mandinec: Při sestavování programu preferujeme hlavně regionální kapely, kterým chceme dát šanci
si zahrát. Zvlášť pro ty začínající je to
jedinečná příležitost se někde ukázat. Dřív bylo těch festivalů mnohem
víc, některé byly i soutěžní, a mládežníci se na nich otrkali. Dnes už to mají
složitější.
Jak si vede Country koza, co se týče
návštěvnosti? Říkal jste, že mezi
kapelami je o ni zájem, ale jak je to
se zájmem ze strany diváků? A ví
se o Koze i za branami Klášterce?
Jiří Bauer: V loňském roce jsme měli
návštěvnost kolem čtyř set lidí, což
bylo slušné. Letos bychom to rádi
minimálně zopakovali a určitě se
nebudeme zlobit, když návštěvníků
přijde víc. Posílili jsme tentokrát i propagaci, takže by to mělo vyjít. Hodně
to samozřejmě záleží na počasí. Ale
chtěl bych lidem vzkázat, že jsme připraveni i na déšť. K dispozici budou
stany, zázemí, jídlo, pití, takže by jim

nemělo nic chybět.
Tomáš Mandinec: Myslím si, že se o nás už docela ví. Potvrdilo se nám to, když jsme před časem založili skupinu na
Facebooku. Postupně se k nám přihlásilo i několik známých muzikantů, takže povědomí o Country koze mají
určitě i lidé mimo Klášterec.
Uspořádat takový festival není určitě levná záležitost.
Jak to máte s financováním? Najdou se i v dnešní době
sponzoři, kteří jsou ochotní podpořit hudební přehlídku?
Jiří Bauer: Bez sponzorů by pochopitelně nešlo. I když
nebyl letošní rok zrovna růžový, podařilo se jich sehnat
relativně dost a já jim samozřejmě strašně děkuju. S
finančním zajištěním festivalu pomohlo i město Klášterec,
které nám přispělo podstatnou částkou. Ani to ale nestačí
pokrýt veškeré náklady, takže dost záleží i na tom, kolik se
vybere na vstupném.
Jak je to s časovým rozvržením letošního ročníku
Country kozy a dají se už nyní sehnat lístky?
Jiří Bauer: Festival začíná jednu hodinu po poledni a končí
kolem půlnoci. Oficiální program je do jedenácté hodiny
a pak máme v plánu takový menší rozlučkový jamík (jam
session; pozn. red.). Uvidíme podle počasí, jak se budou
lidé rychle rozcházet. Záleží pochopitelně na každém, jak
dlouho se na festivalu zdrží. Někdo přijde už odpoledne,
někdo dá přednost večerním vystoupením...
Jinak co se týče vstupenek, tak ty budou k dispozici jak
přímo na místě, tak si je zájemci mohou už teď koupit v
předprodeji v kadaňském nebo kláštereckém informačním centru. Na našich webových stránkách www.countrykoza.cz jsou pak kontakty na nás, takže i toto je jeden ze
způsobů, jak si vstupenky zarezervovat.
Na webu Country kozy, který jste teď zmínili, se objevují různé ankety. Jak moc je pro vás názor návštěvníků festivalu důležitý?
Tomáš Mandinec: Ankety, které umisťujeme na naše
webové stránky, jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou.
Festival samozřejmě pořádáme hlavně pro ty lidi, takže
nás zajímá, co se jim líbilo, koho by chtěli vidět na příštím
ročníku, jak se o festivalu dozvěděli nebo kolik jsou ochotni zaplatit za vstup.
28. května jste uspořádali takový malý předkrm
před samotným festivalem – Country kůzle. Jak se
tato novinka osvědčila a mohla by se z toho stát do
budoucna tradice?
Jiří Bauer: Country kůzle dopadlo velice slušně. Před Satankou, kde jsme to pořádali, se sešlo zhruba 150 lidí. Zastavili se tu i náhodní kolemjdoucí. Vystoupení všech čtyř
pozvaných kapel se povedlo, návštěvníci byli spokojení,
byla tam pěkná atmosféra... Prostě si nemůžeme stěžovat.
Určitě by se z toho mohla do budoucna stát tradice.
Tomáš Mandinec: Máme v hlavě takovou myšlenku, že
bychom v příštím roce pojali Kůzle jako takové soutěžní
předkolo pro regionální kapely. Na Kozu se nám totiž hlásí spousta začínajících amatérských kapel, ale na hlavní
festival všechny vzít nemůžeme. A právě na Kůzleti by z
nich diváci a porota mohli vybrat ty nejlepší, které by pak
vystoupily přímo na Country koze.
-lara-

Noví občánci města

foto: www.profifotoart.cz

Karolína Riegerová

Jan Samuel Herget

Daniel Pova

Elizabeth Pospíšilová

Tereza Vavříková

Martina Lacková

Kryštof Vimr

Tadeáš Pořický

Ellen Žihlová

Den dětí v Naději byl bez mráčku
V pátek 4. června bylo před Domem
Naděje v Klášterci živo. Zdejší obyvatele vylákalo ven nejen krásné, téměř
letní počasí, ale také oslavy Dne dětí,
které hlavně pro ty nejmenší připravili
zaměstnanci Naděje spolu s občanským sdružením Radka. Po odpoledni
plném her a soutěží – například o to,
kdo rychleji sní šlehačku – následovalo
opékání buřtů.
„V azylovém domě je v současné době
ubytováno sedm rodin, ve kterých je celkem šestnáct dětí, z toho devět předškolních. Takže Den dětí jsme samozřejmě
nemohli ignorovat,“ vysvětluje s úsměvem vedoucí klášterecké pobočky
Naděje Miroslava Chrzová.
-lara-

Školáci se budou učit v přírodě
Ve středu 9. června se v ZŠ Krátká
uskutečnilo slavnostní otevření nově
vybudované třídy v přírodě. V krásně
upravené části školní zahrady se při
této příležitosti sešel celý zástup hostů.
Ředitelka školy Mgr. Dimunová sezvala podle svých slov lidi, u kterých jí velí
společenská povinnost, dále ty, které
je jí ctí pozvat, a nakonec ty, kteří jsou
jí příjemní. Mezi hosty proto nemohli
chybět představitelé města v čele se
starostou Houškou, radním a zároveň
senátorem V. Homolkou, dále zástupci
hlavního sponzora, společnosti Severočeské doly, a.s., jmenovitě Ing. Neruda
a Ing. Kozák, kolegové ředitelé z ostatních škol a školek a řada dalších. Velké
díky směřovalo pochopitelně hlavně na adresu hlavního sponzora, díky jehož štědré finanční pomoci se během dvou let podařilo vybudovat vstup do sadů a základovou desku a nakoupit nábytek.
Zapomeňte ale na obyčejné dřevěné lavice a židle. Zdejší stolky a židličky by dělaly parádu v leckteré
kavárně. Však si také nová třída vysloužila u školáků přezdívku kavárna. Kávu jim tu sice neservírují, ale
slunečníků se prý brzy dočkají.
-lara-

ZŠ praktická: vše pro praktický život
Než se ale skupinka mladých cyklistů
vydala na svůj první výlet, neobešlo se
to bez velkých příprav. „Musel jsem s
dětmi probrat nejen zásady bezpečnosti,
ale také vybavení kola. Za pomoci speciálních pracovních listů se seznámily s
různými dopravními situacemi a naučily se poznávat nejdůležitější dopravní
značky. Je to pro naše žáky taková malá
autoškola,“ říká s úsměvem zástupce
ředitele Mgr. Mácha, který vzal mladé
cyklisty pod svá křídla. „Ale nemyslete si, školení čekalo i mne. Abych mohl
působit jako doprovod, musel jsem
absolvovat kurz instruktora cykloturistiky. Dostal jsem i osvědčení,“ ukazuje
Mgr. Mácha důležitý dokument.
Děti si vyjížďky na kolech užívají, ale
zábava není to jediné, co nová kola
dětem ze základní školy praktické
přináší. „Není to jen nějaký výlet, ale je
to plnohodnotná součást výuky. Cykloturistiku provozujeme v rámci tělesné
výchovy, dopravní výchovy a vlastně i
pracovního vyučování, protože se žáci
současně věnují i údržbě jízdního kola,“
vypočítává Mgr. Mácha. A jak dodává
ředitelka školy PhDr. Malastová, mottem školy je „vše pro praktický život“,
což nová kola splňují vrchovatě.

Další velký úspěch se dostavil v podobě grantu od Nadačního fondu Tesco.
„V loňském roce jsme podávali dva projekty v angličtině. S jedním z nich jsme
uspěli a dostali jsme 20 tisíc korun na
pořízení kopírky. K výuce potřebujeme
velké množství výukového materiálu,
který buď vůbec neexistuje, nebo který
si nemůžeme dovolit pořídit pro všech-

ny. Dětem proto musíme kopírovat množství nejrůznějších
pracovních listů, takže novou kopírku rozhodně využijeme,“
vysvětluje ředitelka školy.
Důležitou součástí života ale není jen schopnost přijímat,
ale také schopnost dávat. Nejen proto se žáci ze základní školy praktické už podruhé zúčastnili úklidu turistické
trasy ke hradu Šumná. „Akci pořádá občanské sdružení
Renesance 21 a už v loňském roce se to moc povedlo. Pro
naše děti je hodně důležité zažít pocit, že se podílí na něčem
smysluplném, že s něčím pomáhají,“ říká Jiřina Malastová.
Vedle veskrze příjemných záležitostí, jakými jsou výlety
na kolech či nedávno uskutečněná návštěva dětí na divadelním představení v Chomutově, se ovšem nesmí zapomínat ani na vážnou práci. V posledních několika let se na
této škole, podobně jako na všech ostatních, pilně pracovalo na vytváření školních vzdělávacích programů (ŠVP).
„Po dvou letech práce jsme letos dokončili školní vzdělávací
program pro základní školu speciální a od září se podle něj
začne učit v 1. a 6. třídě. Kromě toho realizujeme dalších pět
vzdělávacích programů - ŠVP pro základní školu praktickou
a dále učíme podle vzdělávacích programů zvláštní škola a
pomocná škola, rehabilitační program a základní škola pro
neslyšící,“ vypočítává ředitelka školy Jiřina Malastová.
Klášterecké Základní škole praktické se evidentně daří.
Svědčí o tom i fakt, že přesně za rok bude právě tato škola hostit mezinárodní setkání odborníků z řad pedagogů
a ředitelů škol zaměřených na speciální vzdělávání. Více
informací o této prestižní události vám přineseme v příštím vydání Kláštereckých novin.
-lara-

DDM Volňásek Vás srdečně zve na
akci k ukončení školního roku

SKŘÍTKOVÉ NA ZÁMKU
19.6.2010 od 15:00 hodin

Pro děti jsou připraveny písničky a soutěže
Tomáše Bartáka se skupinou Hnedle vedle.
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Klosterlin - 2. ročník v repríze
I ta sebelepší příprava přijde vniveč,
pokud s organizátory nespolupracuje
počasí. To byl případ 2. ročníku baletní a hudební přehlídky Klosterlin, jejíž
předem pečlivě naplánovaný program vzal zasvé pod náporem deště.
Milovníci tance se tak dočkali pouze
zahajovacího představení s názvem
Chopinovské variace, ve kterém
vynikající česká sopranistka Marie
Fajtová a mladý tenorista Tomáš Kořínek vzdali spolu se sólisty Pražského
komorního baletu Pavla Šmoka Ivanou Sikorovou a Michalem Vlkem
poctu romantickému hudebnímu
skladateli a pianistovi Fryderyku Chopinovi, od jehož narození uplynulo
letos rovných 200 let. V rámci slavnostního večera zazněly také klavírní
Chopinovy skladby v podání klavíristky Zdeňky Košnarové a hudební
vystoupení houslisty Ondřeje Kvity.
První představení se ovšem kvůli už
zmíněné nepřízni počasí stalo zároveň představením posledním. „Druhé
představení jsme museli krátce po zahájení přerušit, protože kluzké pódium způsobilo pád několika tanečníků. V zájmu
jejich zdraví nebylo možné riskovat a
představení Okna do duše muselo být
předčasně ukončeno. Tanečně-činoher-

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 20. června
Zámecká věž
SETKÁNÍ NA ZÁMKU
Výstava fotografií Vítězslava Růty a jeho
přátel
do 30. června
Zámek
VÝSTAVA MINERÁLŮ
A HORNICKÉ HISTORIE

ní a vzdělávací inscenace Staré pověsti
české a komorní večer Divocí koně jsme
nemohli na nádvoří zámku kvůli deštivému počasí uvést už vůbec. Pokud bych
měla letošní ročník nějak zhodnotit,
musím říct, že nám štěstí tentokrát vůbec
nepřálo,“ povzdechla si krátce po nevydařené přehlídce manažerka souboru
Balet Praha Ladislava Jandová.
Jak ale vzápětí dodává, o slíbený kulturní zážitek Klášterečtí nepřijdou.
„Po dohodě s informačním centrem

a městem Klášterec nad Ohří jsme se
rozhodli nabídnout obě představení
v náhradním termínu. Chtěla bych
proto touto cestou pozvat diváky opět
na zámecké nádvoří, a to odpoledne a
v předvečer zahájení festivalu Klášterecké hudební prameny dne 1. července. Představení pro děti Staré pověsti
české, které hudebně doprovodí Trio
Kvinterna pod vedením Hany Blochové, bude uvedeno ve čtvrtek 1. července od 14 hodin. Po představení bude
následovat soutěž pro děti „Hádej, kdo
jsem“ s cenami pro soutěžící. Večerní
program začne v 19.30 a bude patřit
tanečnímu představení Divocí koně
podle stejnojmenné choreografie na
hudbu Jaromíra Nohavici. Program
doplní taneční provedení Janáčkova
díla Po zarostlém chodníčku a závěr
večera obstará vtipná kreace Mátový
čaj v choreografii Lucie Holánkové.“
Pro úplnost dodejme, že vstup na
dětské představení je zdarma a
vstupenky na večerní představení se
budou prodávat hodinu před zahájením při vstupu na zámecké nádvoří za 100,- Kč.
-laraŘÁDKOVÁ
Oprava šicích strojů u Vás doma.
Tel.: 606 576 555
Prodám družst. byt 2+1 s lodžií v
Klášterci n. O, (17. listopadu nad
dopr. hřištěm). 4. patro, výtah.
Cena dohodou.
Tel.: 737 563 437
Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví v
Klášterci n. Ohří, Husova ul., 1. patro.
63m2. K bytu patří velký sklep, půda
a zahrádka.
Cena: 599 000 Kč
Tel.: 773 407 179

INZERCE

Vysmátý rockfest s novinkami
V krásném prostředí kadaňského hradu proběhne 24.7. v pořadí již VII. ročník festivalu Vysmáté léto. Tento rok se
pořadatelé řídí heslem „Splníme vám
sen, vše za jeden den“ a přichystali pro
návštěvníky hned několik novinek.
Hudební program festivalu se bude
tentokrát odehrávat na třech scénách.
Začne již v sobotních dopoledních
hodinách a nabídne bezesporu silný
line-up, ze kterého si vybere každý
fanoušek dobré muziky. Během jednoho dne na hlavní scéně vystoupí finští
Waltari, stálice festivalu Divokej Bill,
Petr Kolář, Horkýže slíže, Katka Knechtová nebo Anděly ověnčená kapela
Charlie Straight. Tím výčet účinkujících
ale zdaleka nekončí. Na dalších dvou
pódiích (dance a rock scéna) se představí namátkou Dara Rolins, Skyline,
PSH, Visací zámek, X-Left to die, Clou
nebo Škwor. Pro letošní rok přibyla ještě odpočinková divadelní scéna a pro
rodiny s malými dětmi oáza v podobě
dětského koutku.
Vysmáté léto se zapojí do projektu ČIS-

TÝ FESTIVAL. V rámci projektu autorizované obalové společnosti Eko-kom se
společně s dalšími 19 velkými českými
festivaly zapojí do třetího ročníku celonárodní akce, jejímž cílem je co nejvíce
přiblížit návštěvníkům pytle a kontejnery na tříděný odpad. Eko-kom zajistí
pro festival pytle na tříděný odpad a
zároveň bude na svém stánku ZELENÝ
BOD odměňovat všechny návštěvníky,
kteří se rozhodnou na festivalu třídit
plasty a papír. Každý, kdo na stánek
přinese 25 plastových kelímků nebo 50
kusů papíru, bude odměněn – pivem,
colou nebo stylovým dárkem. Kromě
toho se můžete zapojit do soutěže o
jeden ze tří iPodů třetí generace. Více
o projektu a třídění odpadu najdete
na oficiálních stránkách projektu www.
cistyfestival.cz
Předprodej vstupenek zajišťuje po celé
ČR Ticketseam. Cena v předprodeji činí
500,- Kč, na místě 600,- Kč. K dispozici jsou i dětské vstupenky do 145 cm
za 300,- Kč, děti do 125 cm mají vstup
zdarma.
-red-

Kaplička má
novou plastiku

do 30. června
Zámek - renesanční sál
EXPRESIVNÍ FRAGMENTY
Výstava akademického malíře Jaroslava
Kláty
do 31. července
Správa CHKO LP - Weberův dům
ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO, KRAJINA
MÉHO SRDCE
Výstava fotografií Petra Hlouse
17. června od 16 hodin
Městská knihovna
PISÁLEK 2010
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže

24. června ve 21.30 hodin
Letní kino
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
USA 2010, 110 minut, české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
25. června od 18 hodin
Zámek - nádvoří
VEČER POD LAMPIÓNY
K tanci a poslechu hraje skupina Tomáše
Bartáka „Hnedle vedle“
Vstupné: 90,- Kč
Nutné rezervovat předem!
26. června od 14 hodin
Zámek - nádvoří
CHORCHESTR
Koncert dechového orchestru ZUŠ pod
vedením Viliama Béreše

25. 6. pátek a 26.6. sobota ve 21.30 hodin

náš
tip

SOUBOJ TITÁNŮ
USA/VB 2010, 106 minut, české titulky.
Ve filmu staví boj o moc
muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi
bohy samotnými může
zničit celý svět. Perseus
(Sam Worthington) – syn
boha vychovávaný člověkem – neuspěje v
záchraně své rodiny před
Hadem, pomstychtivým
bohem podsvětí. Když už
nemá co ztratit, rozhodne
se pro nebezpečnou misi,
jejímž cílem je zničit Hada
dřív, než se jemu podaří
zničit Dia (Liam Neeson) a rozpoutat peklo na zemi. Perseus se spolu s dalšími neohroženými bojovníky vydává na nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů. Musí se utkat s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami.
Zvítězí pouze, pokud přijme svou moc a sílu jako bůh a vzepře se svému osudu
a půjde svou vlastní cestou.
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 75,- Kč
17. června od 18 a 19 hodin
Zámek
THUNOVÉ SE VRACÍ
Netradiční prohlídka Muzea českého porcelánu obohacena o autorské představení Divadelní společnosti KLAS
Vstupné: 70,- Kč, slevy 50,- Kč
Nutné rezervovat předem!
18. června od 19 hodin
Kulturní dům
CHUDÁK JOHÁNEK!
Ke 40. výročí divadla v Klášterci nad Ohří
hraje divadelní soubor GSOŠ Klášterec:
The Brokes, s.r.o.
Vstupné: 40,- Kč
19. června od 13 do 24 hodin
Letní kino
KLÁŠTERECKÁ COUNTRY KOZA
Vystoupí: Muzika občas, Twisted Timber,
Černej had, Taxmeni, Pepa Štross, Wodboku, Woody, BlueGround, Fešáci, Michaela
Tučná, Pavel Bobek, Crazy band
Vstupné: 120,- Kč, děti do 120 cm mají
vstup zdarma

Za krásného sobotního „pravého
poledne“ svítilo sluníčko na kapličku u
rozcestníku na konci Útočiště. Kaplička
Panenky Marie je opravená a s novou
plastikou, která vznikla v ateliéru malířky a sochařky Jitky Kůsové z Útočiště.
Kapličku přesně ve 12 hodin v sobotu
5.6. 2010 posvětil páter Artur Ściana za
účasti vedení města Klášterce, obyvatel
Útočiště, Klášterce a v neposlední řadě
i samotné organizátorky Jitky Kůsové.
Děkujeme za podporu této akce městem Klášterec nad Ohří. Určitě si udělejte výlet pěšky či na kole a zastavte se
na tomto krásném zákoutí v přírodě s
kapličkou pod vzrostlými lípami.
Romana Parmová

minut, české titulky. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

21. a 22. června ve 21.30 hodin
Letní kino
TO BYL ZÍTRA FLÁM
USA 2010, 100 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
22. června od 19 hodin
Kulturní dům
CELOVEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ
TANEČNÍHO OBORU 2. STUPNĚ A
SOUBORU LEGARM - ZUŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
23. června ve 21.30 hodin
Letní kino
SHERLOCK HOLMES
Velká Británie/ Austrálie/ USA 2009, 128

27. června ve 21.30 hodin
Letní kino
SEX VE MĚSTĚ 2
USA 2010, minut, české titulky. Mládeži
do 12 let nevhodné
Vstupné: 75,- Kč
28. až 30. června ve 21.30 hodin
Letní kino
KUKY SE VRACÍ
ČR 2010, 95 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 75,- Kč
od 1. července do 31. srpna
Zámecká věž
AFRIKA POD KŮŽÍ
Výstava fotografií Martina Šíla z cest po
Africe
2. července od 18 hodin
Zámek
VÝSTAVA FOTOGRAFICKÝCH OBRAZŮ JADRANA ŠETLÍKA
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Fotbalisté splnili letošní cíl – udrželi se v soutěži
FK Klášterec – AFK LoKo Chomutov
2 : 1 (2 : 0)
Předposlední „domácí“ utkání letošního ročníku 1. A třídy krajského přeboru
odehráli klášterečtí fotbalisté na hřišti
v Málkově. V důležitém zápase potřebovali naši hráči získat alespoň bod,
aby se v soutěži udrželi a tomu podřídili
všechno.
„Soustředili jsme se na obranu s tím, že
budeme podnikat rychlé protiútoky,“
vysvětloval taktiku našeho mužstva
trenér Jiří Janda. „A v prvním poločase
nám to také dobře vycházelo.“ Dokonce
to vycházelo tak dobře, že Klášterec po
prvním poločase vedl 2:0, když se do
chomutovské sítě trefili Petr Procházka

a Petr Papoušek. Jenže ve druhé části
hry se projevila malá fyzička a Chomutovští začali Klášterecké přetlačovat.
„Asi od sedmdesáté minuty jsme začali
dodýchávat, soupeř snížil na dva jedna
a my se ke konci strachovali o vítězství,“
potvrdil trenér Janda. Přesto se Klášterečtí vzepřeli k heroickému výkonu a se
zapřením a vydáním všech sil nakonec
vyhráli 2:1, čímž se definitivně zachránili v 1. A třídě krajského přeboru.
1. FC Spořice – FK Klášterec
5 : 0 (1 : 0)
Vědomí záchrany také přispělo k vysoké prohře v následujícím utkání ve
Spořicích. V něm navíc Klášterec musel

Atleti bez medaile neodjíždějí
Co závod, to medaile. A to i přesto, že
závodí se staršími soupeři. Medaile
sbírají ve všech kategoriích. Klášterečtí atleti se činí. Počínaje Matějem
Vejražkou (2003), nejmladším závodníkem našeho oddílu, až po kategorii
žáků do 11 let.
První medaile přivezli klášterečtí
atleti z přespolního běhu v Lounech.
Matěj Vejražka v kategorii do 6 let
měl soupeře po boku jen na startovní čáře. Po startu už všem ukazoval
jen záda. Na trati 200 m jim nadělil
4 vteřiny a suverenně si doběhl pro
zlatou medaili. Závod jak přes kopírák
jsme mohli vidět i ve starší kategorii.
Postaral se o něj Ondra Hrubiško. Tentokrát ale soupeřům nadělil „pouze“ 3
vteřiny a získal druhou zlatou medaili
pro TJ Klášterec. Danek Makoli si ve
stejné kategorii doběhl pro 5. místo.
V kategorii do 11 let vybojoval Vašek
Zahrádka 4. místo, Dan Vejražka 5.
místo a Marcel Červenka 8. místo.
Pro další cenné zkušenosti a medaile
jeli atleti do Krásného Dvora. Ondra
Hrubiško získal 1. místo (kategorie do
9 let) a Vašek Zahrádka 4. místo (kategorie do 11 let) – opět přišel o medaili
až na cílové čáře.
Závod s nevídanou účastí se odehrál
v Mostě. V kategorii do 11 let bylo
na startu 32 závodníků! To byl přímo masový závod, ve kterém Vašek
Zahrádka vybojoval stříbrnou medaili. Jako velký úspěch se dá počítat také
5. místo sprintera Martina Szabó. Na

8. místě doběhl Dan Vejražka a na 10.
místě Marcel Červenka. V kategorii
žen, na trati 2 800 m, vybojovala druhé místo Veronika Blašková.
Další zastávku měli atleti v Žatci. Matěj
Vejražka měl závod rozběhnutý opět
skvěle, ale 100 m před cílem špatně
odbočil a musel se vracet zpět na trať. I
přes tuto minelu si doběhl pro 2. místo.
Masový start si mohli znovu vyzkoušet
žáci v kategorii do 11 let, kde bylo na
startu opět 32 závodníků. Pád našich
závodníků hned po startu je odsunul
na zadní pozice a už se jen těžko na
trati 500 m prodírali dopředu.

Ondřej Hrubiško

Třetí start a boj o třetí medaili čekal na
Matěje Vejražku v Kadani v městském
parku v závodě, který pořádal sportovní klub městské policie. Na trati 300 m
nakonec získal stříbrnou medaili. V
kategorii žen vyhrála V. Blašková.

nasadit do hry pět dorostenců.
„Zápas jsme sice vyloženě nevypustili,
ale pod dojmem záchrany jsem na hráče
ani příliš netlačil,“ přiznal trenér Janda.
„Z různých důvodů jsme museli použít
pět dorostenců a přesto jsme v prvním
poločase hráli se Spořicemi vyrovnanou
partii. Dokonce jsme mohli vést 3:1.“
Naši fotbalisté sice „mohli“ vést, ale
nakonec první poločas prohráli 1:0,
když zavinili zbytečnou penaltu, kterou
domácí proměnili v první branku. Ve
druhém poločase se pak opakoval scénář z Málkova – naši se snažili, ale fyzička je zradila. Spořice nakonec nasázely
Klášterci ještě čtyři góly a vyhrály 5:0.
„Druhé poločasy bývají v posledních
utkáních stejné,“ dodal na závěr trenér
Janda. „Musíme poločas přetrpět s fyzičkou, kterou nemáme, a zkoušet zachránit, co se dá. Ale tentokrát to s těmi dorostenci nešlo.“
Přesto se Klášterec může uklidnit, cíl
letošního ročníku byl splněn a nic
na tom nezmění ani poslední utkání
s Duchcovem, které se hraje v sobotu
19. června od 17 hodin na hřišti v Černovicích.

OLYMPIÁDA
mateřských škol

Malčánková je pátá v Evropě
Klášterecká karatistka Bára
Malčánková se na konci
května zúčastnila Mistrovství Evropy JKA, které se
konalo v Praze. V obrovské
konkurenci skončila v kategorii děvčat od šestnácti
do sedmnácti let na pátém
místě v kata.
„S výkonem Báry jsem
nadmíru spokojen,“ pochvaloval si výkon své svěřenkyně trenér Josef Patík. „Už
jen dostat se mezi osmičku
nejlepších v Evropě je obdivuhodný výkon, takže moje
spokojenost je maximální.“
Bára Malčánková

Firma ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozice:

Mistr výroby/ Mistr kvality výroby
• VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru
• znalost německého jazyka na komunikativní úrovni
• znalost práce na PC (Windows, MS Office)
• řidičský průkaz sk. B
• znalost kvalitativních norem ISO a TS 16 949
• zkušenosti s vedením týmu podřízených
Nabízíme:

V pátek 28. května se na kláštereckém
stadionu konal 17. ročník Olympijských her mateřských škol z oblasti
Chomutovska za účasti 17 mateřských škol z Jirkova, Klášterce nad
Ohří, Kadaně, Perštejna a Mašťova.
Pořadatelem této akce byla tradičně
mateřská škola Bruslička. O program
plný písniček se postaral pan Pohoda, kterého děti znají z vystoupení v
mateřských školách. „Putovní pohár“
získala a 1. místo obsadila MŠ Duha
z Klášterce, na 2. místě skončila MŠ
Hvězdička z Kadaně a o 3. místo se
podělila pořádající MŠ Bruslička z
Klášterce nad Ohří a MŠ Čtyřlístek z Jirkova. Všechny děti si odnášely nejen
krásné ceny, ale i zážitky ze sportovního zápolení. Poděkování patří
všem, kteří při olympiádě pomáhají
a sportování dětí předškolního věku
podporují.
-MŠ Bruslička-

• výdělek odpovídající dosaženým výkonům
• finanční příspěvky vyplácené na dovolenou a na vánoce
• jeden týden dovolené navíc
• dotace stravy a další výhody
Bližší informace na personálním oddělení:
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 359 111
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz

Klášterecké minikáry opět na bedně
Další kola Českého poháru v minkárách se jela v Jablonci nad Nisou a
Okrouhlé u Nového Boru. Samozřejmě, že klášterečtí borci u toho nemohli chybět, a tak se ve složení Michal
Biša a Markéta Pokorná vydali sbírat
důležité body do konečného účtování
sezóny. V sobotním závodě v Jablonci
se zdálo, že se pojede na mokré trati,
ale počasí se nakonec umoudřilo, a tak
se do měřených jízd nastupovalo již na
suchou trať. I přesto byl závod velmi
napínavý, protože se jel systémem tří
jízd bez možnosti jednu vymazat jako
při obvyklém formátu závodu. Byla
to tedy zkouška především čistých a
vyrovnaných jízd. Jenže na naše borce může pořadatel přijít s čímkoliv a
není mu to moc platné, a tak Markéta i Michal získali prvenství. Víkend
pak pokračoval nedělním závodem v
Okrouhlé, kde se jezdci pustili do bojů
s časem již v normálním formátu závodu. I tento den se Michalovi a Markétě

dařilo skvěle a při konečném součtu
časů obsadil Michal 1. místo a Markéta 2. místo. Takže po pěti odjetých
závodech drží Michal 100% úspěšnost a Markéta byla prozatím vždy na
stupních vítězů. Klášterecké úspěchy

ještě potvrzuje 2. místo Anety Šimákové ze závodu v Litoměřicích. Dalším
závodem, který čekal naše jezdce, byl
Evropský pohár v Jáchymově a Český
pohár v Oloví. Výsledky prozatím do
uzávěrky novin nedošly, tak příště ...
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