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„Věžáky“ na prodej

Setkání občanů zaniklých obcí

Jak to vypadá s prodejem bytů v Mírové
ulici?

počtvrté se sešli občané bývalého Vernéřova, Mikulovic a ostatních zaniklých obcí
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Krátce z jednání
zastupitelstva
Ve čtvrtek 25. února se sešli ke svém prvním letošním jednání klášterečtí zastupitelé. Protože se většině probíraných
témat věnujeme nebo budeme věnovat
v samostatných příspěvcích, na tomto
místě jen stručné shrnutí.
V pravidelných informacích vedení města
se zastupitelé dozvěděli například to, že
Klášterec má od společností ČEZ a Severočeské doly přislíbeno formou sponzorských darů přes milion korun nebo to, že
většinovým akcionářem Skládky Tušimice, a. s. se stala společnost Marius Pedersen, která je zároveň mateřskou společností firmy Klášterecké služby. Město jako
menšinový akcionář Skládky Tušimice
tak bude mít nadále zastoupení nejen ve
valné hromadě, ale také v dozorčí radě.
Zastupitelé do této funkce následně zvolili místostarostu Miroslava Bilíka.
Velmi diskutovaným bodem se stala
informace předsedy představenstva
společnosti Lázně Evženie, a.s. Ing.
Stehlíka. Vzrušená debata pokračovala i
v souvislosti s následujícím bodem programu, kterým bylo hlasování o navýšení základního kapitálu této společnosti
o 4 miliony korun a o dotaci 1 milion
korun na úhradu provozních nákladů
letošního roku. Protože se tomuto tématu budeme věnovat v příštím čísle, na
tomto místě uveďme pouze to, že zastupitelstvo nakonec oba body schválilo.
V části věnované nakládání s majetkem
zastupitelé odsouhlasili například prodej bývalého sídla učiliště Amos v Miřeticích, směnu pozemků se společností
Lesy České republiky, jejíž součástí je i
zisk bývalého lesáckého domu, či záměr
prodeje věžáků v ulici Mírová.
V závěru jednání schválili zastupitelé
na návrh svého kolegy V. Klímy záměr
dokončení zasněžování sjezdového areálu Alšovka a uložili vedoucímu odboru
rozvoje města P. Knapovi „zajistit příslušné kroky pro aktualizaci projektové dokumentace a stavebního povolení“. -lara-

Opuštěná budova.
Prodat, neprodat?
Nedílnou součástí prakticky každého
zasedání zastupitelů bývá část věnovaná
nakládání s majetkem města. Zastupitelé
zde rozhodují o prodejích, pronájmech
či směnách nemovitostí od bytů přes
pozemky až po budovy. Zatímco většina
hlasování se obejde bez jakýchkoli připomínek, vždy se najde alespoň jeden nebo
dva body, které vyvolají bouřlivější diskusi. Pochopitelně to bývá v okamžiku, kdy
se jedná o něco „velkého“. Na posledním
jednání zastupitelů to byl prodej věžáků v
ulici Mírová (více v samostatném článku)
a prodej budovy č. p. 434 v ulici Husova.
Rozsáhlý objekt osiřel na konci loňského
školního roku, kdy se odtud po mnoha
letech odstěhovala pobočka kadaňského učiliště Amos. Protože město Klášterec, kterému zmíněná nemovitost patří,
nenašlo v tu chvíli pro opuštěnou budovu žádné využití, nabídlo ji k pronájmu či
prodeji.
více na str. 2
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Klášterec čeká v prvním kole
play-off Děčín
Skončila základní část, teď jde o vše ...
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Kulturní dům se na chvíli změnil v pohádkovou říši Slovo starosty ,

Plesová sezóna již pomalu odeznívá, a tak nastal ten pravý čas vyměnit
„účinkující“. Dámy s nejnovějšími modely
šatů vystřídaly princezny, víly, andílci ... pány
v nažehlených oblecích zase nahradil Batman,
Avatar, klaun nebo rytíř. Sál kulturního domu se
na jedno celé odpoledne proměnil na pohádkovou říši a do svých útrob pojal desítky holek a kluků v
rozličných maskách. Samozřejmě v doprovodu rodičů,
babiček, dědečků a jiných příbuzných, kteří si společně se svými ratolestmi užívali karnevalové šílenství. Aby iluze pohádek
byla naladěna na tu správnou notu, děti přišel pozdravit samotný král se svým vychytralým rádcem. Členové pražského
divadla Pohádka pro děti připravili nejen tu správnou pohádku, ale hlavně plno soutěží a sladkých odměn. Zatímco děti
předváděly krásné a mnohdy pracně vyrobené masky, dospělí byli zaměstnáni hlavně svými fotoaparáty a kamerami. Blesky
cvakaly s takovou frekvencí, že se chvílemi zdálo, jakoby se všichni ocitli v Las Vegas. Podtrženo, sečteno... karnevalové dění si
užívali všichni báječně a zážitků si všichni odnesli s sebou domu ještě na dlouhou dobu dopředu.
-rony-

Zámek se postupně dočká nové fasády
Jak vyplynulo z rozhovoru s Petrem
Hybnerem, který jsme vám přinesli v
předchozím čísle Kláštereckých novin,
snaží se ředitel kláštereckého zámku
spolu s ostatními zaměstnanci přilákat
místní i turisty lepšími službami i celou
řadou zajímavých kulturních akcí. Aby si
ovšem návštěvníci odnášeli z kláštereckého zámku jen ty nejlepší vzpomínky,
je důležité udělat dobrý dojem hned
na první pohled. Jak si ale pravidelní
návštěvníci jistě všimli, exteriér zámku
by nějaké to vylepšení rozhodně snesl.
Po kompletní výměně oken je na tom
už od pohledu nejhůř fasáda, která na
řadě míst praská a odlupuje se.
Jak ale informoval na únorovém jednání
zastupitelů místostarosta Stanislav Stehlík, už brzy by si měli vzít zámek do parády zedníci. „Uspěli jsme s žádostí o dotaci z
programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který vyhlašuje ministerstvo
kultury. Od ministerstva jsme získali 880
tisíc korun a stejnou částku přidáme ze
svého rozpočtu. Protože rekonstrukce celého objektu bude samozřejmě mnohem
dražší, opravíme zatím pouze část zámku
a v příštím roce budeme žádat ministerstvo o finance na další etapu. Stejným způsobem byla na zámku v minulosti prováděna i výměna oken,“ vysvětluje postup
oprav Stanislav Stehlík. Protože se jedná
o kulturní památku, budou samozřejmě
veškeré stavební práce prováděny pod
ostřížím zrakem památkářů.
Na závěr už jen krátké ohlédnutí do
minulosti, tak jak je na svých webo-

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

vých stránkách zaznamenala stavební
firma S.I.R., která se účastnila předchozí
rekonstrukce kláštereckého zámku.
„Rekonstrukce zámku v Klášterci nad
Ohří byla zahájena v roce 1991. Opravy a
záchrana objektu představovaly provedení
oprav krovu a statické zajištění, výstavbu
kanalizační stoky a rekonstrukci vodovodu,
opravy fasád a rekonstrukci zámeckého
nádvoří a terasy. Celkový náklad představoval částku 25 mil. Kč. Objekt byl opatřen
sanačními omítkami a silikátovými nátěry.
Na doplnění štukových výzdob se podílel
Josef Bernášek. Kovářské práce provedl
Karel Meloun.“
-lara-
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FINANČNÍ ÚŘAD V KADANI

INFORMUJE
Pro usnadnění podání daňových přiznání k dani z příjmů k termínu 31.3.
2010 bude možno daňová přiznání
podat i v salonku Městského úřadu v
Klášterci nad Ohří, a to ve dnech:

17.3. 2010 a 24.3. 2010
v době od 12.00 do 17.00 hodin.

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

Vážení spoluobčané,
rok 2010 oficiálně vyhlásila Organizace spojených národů jako Mezinárodní rok mládeže. Tématy roku 2010
jsou Dialog a Vzájemné porozumění,
která mají rozvíjet mezigenerační
porozumění a podpořit myšlenky
míru, respektu k lidským právům a
svobodě a solidarity.
V minulém čísle Kláštereckých novin
poděkovali studenti Gymnázia a
Střední odborné školy za odbornou
prezentaci a besedu se mnou. Také já
jsem velmi rád, že jsem se s nimi mohl
setkat, nestává se často, abych měl
možnost mluvit s tolika mladými lidmi najednou, abych se jim mohl takto věnovat. Věřím, že si odnesli nové
poznatky a příjemný dojem z naší
práce, že v průběhu setkání necítili
již zmíněné mezigenerační bariéry.
Jsem přesvědčen, že tato setkání
nebyla poslední, a že ve společné
aktivitě budeme pokračovat.
Mladým lidem bychom se měli věnovat stále, a zcela jistě nejen proto, že
tento rok je rokem mládeže. Čím vyššího a kvalitnějšího vzdělání dosáhnou, tím větší bude míra jejich svobody, svobody myšlení, rozhodování,
jednání, ale také odpovědnost. Jsou
přece naše budoucnost, do které se
vyplatí trpělivě a dlouhodobě investovat.
Jan Houška, starosta města

Anketa o nejlepšího sportovce roku 2009
města Klášterce nad Ohří už má své vítěze.
Vyhlášení proběhne na Galavečeru, který se
bude konat v pátek 12. března od 20 hodin
v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří.
Přijďte podpořit své favority a poděkovat
jim za reprezentaci našeho města, za jejich
píli a dřinu, kterou musí věnovat tomu, aby
se prosadili ve velké konkurenci a dosáhli
svých vysněných výsledků. Příkladem všem
může být určitě sáňkař Luboš Jíra, který letos
reprezentoval Českou republiku na zimních
olympijských hrách ve Vancouveru.
Lístky lze zakoupit v pokladně kulturního
domu za „lidovku“ 70,- Kč. O hudební produkci celého večera se postará klášterecká
hudební skupina Mr. Farao. Jste srdečně
zváni.
-rony-
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Za nádraží se už nebudeme muset stydět Byty místo učiliště. Zastupitelé souhlasili s prodejem
Je to přesně rok, co jsme na stránkách těchto novin slibovali obyvatelům i návštěvníkům města opravené vlakové nádraží. Nebylo to sice tak rychle, jak jsme doufali, ale
důležité je, že po letech jednání mezi zástupci Českých drah a vedení města se věci daly
konečně do pohybu.
Chátrající budova kláštereckého nádraží čekala na tolik potřebnou rekonstrukci dlouho. Když v roce 2004 začaly České dráhy s elektrizací tratě Kadaň-Karlovy Vary, doufali
obyvatelé Klášterce, že spolu s modernizací tratě, zabezpečovacího zařízení a opravy
železničního mostu přijde řada i na zdejší nádraží. Nestalo se tak. Přestože České dráhy
opravovaly i mnohem menší železniční stanice a například ve Stráži nad Ohří se dočkali
zbrusu nového nástupiště, klášterecké nádraží přišlo zkrátka. Ve zdlouhavých jednáních
se zástupci Českých drah tak muselo pokračovat nově zvolené vedení města. Více než
dva roky neúspěšně. Teprve před rokem se dostalo městu z úst ředitele Regionální správy majetku Českých drah Ing. Konopáska ujištění, že České dráhy s rekonstrukcí počítají.
A na začátku letošního roku své slovo splnily.

Protože o pronájem objektu v Miřeticích
neměl nikdo zájem a v případě prodeje
se přihlásil pouze A. Vavroušek jako jediný zájemce, který byl nakonec ochotný
zaplatit za budovu přes 6 milionů korun,
doporučila rada města zastupitelům
schválit prodej objektu bývalého učiliště
právě jemu. Tento návrh se ovšem nesetkal u všech zastupitelů s pochopením.
„Budu hlasovat proti, nerad bych se toho
zbavoval,“ otevřel diskusi Jiří Ouda. Stejný
názor sdílel i Ivan Dimun. „Neprodával
bych to. Není ještě zpracovaná koncepce
školství, nevíme, jestli nebudeme potřebovat další prostory třeba pro mateřskou
školu.“ Proti tomuto argumentu se ovšem
postavil místostarosta Stehlík. „Demografický vývoj jasně říká, že dětí víc nebude, spíš
jich bude ještě méně. Současná kapacita
školek je víc než dostačující.“ Vedení města
nepřesvědčil ani návrh Ing. Vilánka, aby
město tak pěkné místo neprodávalo a
raději objekt zakonzervovalo a počkalo,
až se někdy v budoucnu vhodné využití
najde. „Celý objekt jsme procházeli a každá
další zima, kdy se nebude nijak využívat,
mu dá na frak. Léta tam vzlíná vlhkost,
jsou tam vlhké sklepy, táhne se to do zdiva,“ vypočítával starosta Houška neduhy
prodávaného domu. S tím, aby město

třeba i několik let udržovalo a temperovalo prázdný objekt, nesouhlasil ani
místostarosta Stehlík. „Rozumím tomu,
že někdo by si tento majetek raději ponechal, ale já si čistě jako technokrat myslím,
že se nám nevyplatí ho udržovat za peníze
prázdný a pak jej ještě draze rekonstruovat.“ Pokud podle starosty Houšky nemá
město v současné době pro objekt využití
a není ochotné investovat do sanace zdiva miliony korun, bude lepší nemovitost
prodat. „Několik dalších zim ten objekt asi
nepřežije a podle projektu pana Vavrouška
by tam už v tu dobu mohly být dávno byty.“
Někteří zastupitelé se ale i nadále stavěli k
plánovanému prodeji kriticky. Jiřího Oudu
zajímalo, kde nový majitel na rekonstrukci vezme a Mgr. Dimunová trvala na tom,
aby město prodej odložilo do té doby, než
zájemce doloží, jakým způsobem za koupi nemovitosti zaplatí. Část zastupitelů
se také rozhodně postavila proti jakékoli
možnosti splátek, a to kvůli některým
špatným zkušenostem z minula.
Po dlouhé diskusi nakonec zastupitelé
třinácti hlasy prodej schválili. Podmínkou
je, že zájemce zaplatí najednou a kupní
smlouva bude podepsána nejpozději do
šesti měsíců ode dne rozhodnutí zastupitelstva.
-lara-

Policie informuje ...

1. Zloděj - Vykrást se dá vše ...
Televizor, gola sada, autorádio a další
věci zmizely ze zaparkovaného autobusu v Klášterci nad Ohří. Neznámý zloděj
poškodil vstupní dveře, vnikl dovnitř a
s uvedenými věcmi odešel. Za sebou
zanechal škodu ve výši 94 tisíc korun.
Místní oddělení přijalo oznámení o vloupání, které v současné době šetří.

2. Zloděj - osamělé baráky lákají ...
V Klášterci nad Ohří vnikl kdosi do
domu, kde probíhala rekonstrukce a odcizil odtud různé nářadí – bourací kladivo,
pilu, vrtačku a další. Majiteli vznikla škoda
za dvanáct tisíc korun. Před spravedlností
neunikne jednadvacetiletý místní mladík,
který má uvedenou krádež na svědomí.
Věc je šetřena ve zkráceném přípravném
řízení.

3. Zloděj - cestovatel ...
Akce, kterou zajišťuje firma Berger Bohemia, a.s., zahrnuje opravu fasády a odkanalizování nádraží a měla by být dokončena v červnu letošního roku.
Vedle plánované opravy samotného nádraží jednali zástupci Českých drah a města
v minulosti také o dalším osudu některých pozemků v okolí nádraží. Přilehlý parčík,
kterému dominují vzrostlé kaštany, je v zápisech v pamětní knize železniční stanice z
přelomu 40. a 50. let popisován jako chlouba zdejšího nádraží. Dnes už je jen stínem
své dřívější podoby. Protože České dráhy pro něj nemají do budoucna žádné využití,
projevilo o něj zájem město. Na únorovém jednání odsouhlasili klášterečtí zastupitelé
jeho pronájem, který je nezbytným krokem pro pozdější koupi. Podle starosty Houšky
se nabízí několik možností, jak získaný pozemek v těsné blízkosti nádraží využít. „Parčík
nejprve začleníme do městské zeleně a až se stane naším majetkem, rozhodneme co dál.“
Oprava nádraží a obnova parčíku jsou dalším krokem v postupném oživování této
mnoho let zanedbávané části města. Situace se začala zlepšovat před necelými dvěma
roky, kdy po umístění zákazové značky přestal prostor sloužit jako největší parkoviště kamionů ve městě. Následovala oprava některých budov areálu bývalého závodu
Korek, kde se postupně otevřelo několik provozoven. Doufejme, že přerod tohoto
místa završí v blízké budoucnosti rekonstrukce zdejší silnice, která mimochodem není
v majetku města, jak se mnozí mylně domnívají, ale jejím vlastníkem je státní podnik
Správa železniční dopravní cesty.
-lara-

Klášterečtí policisté pátrají po totožnosti pachatele, který z domu v ulici Na
Vyhlídce odcizil jízdní kolo a nářadí. Z přízemí domu se pak přesunul do mezipatra
a tady vnikl do komory. Majitelka uvedla,
že jí zmizely různé potraviny. Tím se celková škoda vyšplhala na téměř deset tisíc
korun.

4. Zloděj - a konečně spadla klec...

V ÝBĚR OV É ŘÍZENÍ
STAROSTA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
V souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších novel a předpisů vypisuje výběrové řízení na pozici
STRÁŽNÍK
Městské policie v Klášterci nad Ohří
V rámci koncepce rozšíření Městské policie hledá Město Klášterec nad Ohří na pozici
strážníka bezúhonného a spolehlivého občana ČR, staršího 21 let, který je tělesně a
duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii.
Výběrové řízení bude probíhat vícekolově, přičemž Město Klášterec nad Ohří si
vyhrazuje nevybrat žádného z uchazečů.
Přihlášku s veškerými náležitostmi v obálce označené “ NEOTVÍRAT VŘ MP” podávejte poštou, nebo osobně v podatelně Městského úřadu na adrese:
Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
nejpozději do 31. března 2010.

podrobné informace naleznete na www.muklasterec.cz
Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

Klášterečtí vytřídili za rok a půl neuvěřitelných 17 tun textilu
Již více než rok a půl provozuje firma
Koutecký s.r.o. v Klášterci speciální sběrné nádoby na použitý textil. A jak dokládají zveřejněná čísla, sběr textilu se mezi
Klášterečáky setkal s velkým ohlasem. Od
srpna roku 2008, kdy firma rozmístila u
obchodních domů Tesco a Penny své dva
kontejnery, vytřídili místní necelých 17
tun (přesně 16,8 tun) textilu.
Mnozí z vás si určitě všimli, že kontejner
stojící u obchodního domu Tesco nedávno zmizel. Jak ale vysvětluje Simona Nováková z odboru místního hospodářství,
rozhodně to neznamená, že by projekt
recyklace textilního odpadu KOUTEX v
našem městě končil. Právě naopak. Místo
zrušeného kontejneru u Tesca se sběrné
nádoby na textil objevily na Panoramě a u
bývalého obchodního domu Julius Meinl.
Kontejner u Penny zůstává na svém místě.
„Věřím, že si lidé brzo na tuto změnu zvyk-

nou a budou kontejnery i nadále využívat.
Ráda bych občanům touto cestou poděkovala, protože množství vytříděného textilu
je opravdu obdivuhodné,“ dodává Simona
Nováková.
A jaký je vlastně následný osud vytříděného textilu? „Textil se dopraví do skladu
v Duchcově, kde ho pracovnice firmy vytřídí
na textil, který je použitelný k výrobě čisticích hadrů (musí být savý), a ostatní, který
putuje k dalšímu využití - tzn. pletenina k
výrobě protihlukových desek, textil vhodný
pro výrobu papírové lepenky do papíren
apod. V roce 2009 naše společnost sebrala
od občanů v rámci projektu KOUTEX 536
tun textilního odpadu, který by jinak skončil
na skládkách či ve spalovnách,“ vysvětluje
zástupce duchcovské firmy.
A na závěr několik důležitých informací.
Textil by se měl do sběrných nádob vhazovat čistý, suchý a zabalený v igelitových

taškách. Firma přivítá jakékoli nepotřebné ošacení, jako jsou košile, trika, kalhoty,
ložní prádlo, ručníky a nově také spárovanou obuv. Do speciálních kontejnerů na
textil rozhodně nepatří koberce, matrace,
netextilní materiály nebo silně znečištěné
a mokré textilie. Jak ale dodávají pracovnicí firmy, rozhodně to s tou čistotou nemusíte přehánět a textil před vyhozením
máchat v aviváži.
-lara-

ŘÁDKOVÁ
Prodám dveře plastové vchodové
masivní, 4 panty, 5bodý zámek, částečně prosklené, rozměr 90x200, 100x200
cm vč. zárubně. Bílé a hnědé. Nové s
dokladem. Cena 7800 Kč/ks. Přivezu
zdarma kamkoliv. Tel.: 777 106 709

INZERCE

Ostraha kláštereckého marketu
zadržela při krádeži dvacetiletého mladíka z Novosedlic. Muž ukryl v batohu devatenáct kusů šampónů za téměř dva tisíce
korun a snažil se projít pokladnou, aniž
by za ně zaplatil. Zadrženého si na místě
převzala přivolaná policejní hlídka. Při
vyšetřování na útvaru místní policie bylo
zjištěno, že se jedná o osobu, která byla
za krádeže již odsouzena a navíc je po ní
vyhlášeno celostátní pátrání. Na muže
vydal příkaz k zatčení Okresní soud Olomouc, kam byl také následně dopraven
policejní eskortou. Odtud putoval rovnou
do vazební věznice v Olomouci.






  


   


víte, že ...
Ceny spotřební elektroniky v České
republice v posledních letech výrazně
klesly, přičemž nejvíce zlevnily LCD, plazmové i klasické televizory, jejichž cena se
do loňského roku ve srovnání s rokem
2006 snížila až o 60 procent. Výrazný pokles cen vykázaly také notebooky, DVD
přehrávače či mobilní telefony. Vyplývá
to ze statistik, které zveřejnila společnost
GfK. Průměrná cena „plazmy“ se loni na
tuzemském trhu ve srovnání s rokem
2006 snížila ze 46.332 korun na 18.673
korun, což odpovídá 60% poklesu. V případě LCD televizorů se průměrná cena
od roku 2006 snížila o 51 % z 26.798
korun na 13.148 korun. Díky poklesu
cen v posledních letech prudce vzrostl
prodej plazmových a LCD televizorů.
Češi loni podle odhadu asociace Blu-ray
forum.cz nakoupili rekordních zhruba
710.000 plazmových a LCD televizorů,
přičemž na konci roku 2009 tyto moderní televizní přístroje s vysokým rozlišením obrazu používalo už více než 40 %
tuzemských domácností. V závěru roku
2008 mělo LCD nebo plazmový televizor více než milion českých domácností!
Výrazně klesla také cena notebooků, a
to o 42 % z 25.706 korun v roce 2006 na
15.022 korun. U mobilních telefonů činil
pokles 34 % na 2.945 korun a DVD přehrávače a rekordéry byly loni levnější v
průměru o 33 % při ceně 2.325 korun.
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rozhovor ...
Stanovisko vedení města k nepříznivé
situaci týkající se svozu odpadu jsme
vám už zprostředkovali. Nyní dáváme
prostor také druhé straně, jmenovitě
řediteli společnosti Klášterecké služby,
a.s. Ing. Jaroslavu Labíkovi, se kterým
jsme si povídali nejen o problematice
odpadu, ale například také o blížícím
se jarním úklidu.
Začněme věcí, o které se sice tolik
nemluví, ale která přesto některým
lidem dost vadí, a to jsou vývozy v
pozdních večerních hodinách. Nestačilo by vyvážet pouze přes den?
Souhlasím, že noční vývozy nejsou pro
občany nic příjemného, protože nějaký
rámus z toho je. Není to ale určitě pravidlo. Jde o to, že se snažíme vždy v ten
den, kdy jsou lidé zvyklí, danou lokalitu
vyvézt. Občas se ale vyskytnou technické závady na vozidlech nebo jsou zhoršené povětrností podmínky, nehoda,
která nás zdrží, jindy nám třeba překáží
zaparkované vozidlo... To všechno jsou
věci, které svoz odpadu prodlužují a
někdy způsobí i to, že musíme některá
místa vyvážet až večer.
V souvislosti s velkými problémy se
svozem odpadu před Vánoci se hodně mluvilo o špatném stavu techniky, kterou využíváte. Pokud je na
tom opravdu tak špatně, nebyla by
na místě nějaká modernizace?
Dvě liazky, které máme v současné
době k dispozici, pocházejí z let 1992
a 1993 a v roce 2002 prošly generální opravou. Když sem firma Marius
Pedersen přišla, tak vozy odkoupila
od původního majitele a provozuje je
nepřetržitě další víc než dva roky. Je to
tak, že technika prostě dožívá. Máme
spočítané, že životnost vozů na svoz
komunálního odpadu je zhruba osm
let. Vozy začínají být poruchové, něco
opravíme za pár hodin, jiná závada
odstaví vozidlo na dva, tři dny. Máme
určitou výhodu, že jsme spojeni se
sousedním Ostrovem, takže když nám
například v minulém týdnu odešla se
závadou obě vozidla, ihned jsme nasadili půjčené vozidlo od sesterské firmy.
To ale samozřejmě není trvalé řešení.
Proto, když jsem sem v březnu loňského roku nastoupil, podal jsem hned v
září žádost o investici na nové vozidlo,
tak abychom tu měli něco spolehlivého. Momentálně mám přislíbeno, že
bychom ho tu mohli mít už v dubnu.
Pak budeme mít k dispozici jedno vozidlo nové, jedno starší a jedno rezervní.
Do budoucna už by se proto neměly
opakovat výpadky techniky, jako tomu
bylo před Vánoci.
Velkoobjemový odpad nepatří ke
kontejnerům, ale na sběrný dvůr. O
tom hovoří vyhláška jasně. Ti, kdo
to nerespektují, porušují zákon a
vystavují se sankcím. To je ale věc
městské policie, na vás je, abyste si
s tímto odpadem poradili, když už
se přece jen u těch popelnic objeví.
Jak probíhá svoz velkoobjemového
odpadu a myslíte si, že se tak děje
dostatečně často?

Velkoobjemový odpad – skříně,
sedačky, koberce apod - se samozřejmě nemůže vyvážet běžným způsobem s ostatním komunálním odpade, ale je třeba ho svážet samostatně.
V současné době tak činíme dvakrát
týdně. Při svozu komunálního odpadu si posádky zapisují, na kterých
místech byl velkoobjemový odpad a
ten pak při samostatných výjezdech
svážíme na sběrný dvůr. Lidem se
tedy může zdát, že ačkoli se vyváželo,
zůstal u kontejnerů nepořádek, ale
jde většinou právě o velkoobjemový
odpad, který svážíme v jiné dny. Máte
pravdu, že dříve se tento odpad svážel
ihned poté, co proběhl svoz komunálního odpadu, což bylo prakticky
denně. Tento systém byl ale finančně
dost nákladný. Město pak jen za svoz
velkoobjemového odpadu vynaložilo
ročně téměř milion korun. Poplatky
vybrané od občanů nestačí pokrýt
veškeré výdaje, které město v souvislosti s odpadem má, a je samozřejmě
na jeho rozhodnutí a jeho možnostech, kolik bude doplácet.
I když necháme stranou velkoobjemový odpad, málokdo si nemohl
nevšimnout, že kontejnery bývají
přeplněné a je kolem nich často
velký nepořádek. Je pravda, že
k tomu někdy vydatně přispívají
sami občané, ale přesto by to asi
chtělo nějakou změnu i z vaší strany.
Od začátku roku zpracováváme
analýzu, na kterých stanovištích
dochází pravidelně k přeplňování.
O výsledcích této analýzy budeme
následně jednat s městem, konkrétně s pracovníky příslušného odporu,
a hledat společně řešení. Buď dojde
ke zvýší četnosti svozu, nebo budou
na problémová místa umístěny větší
nádoby na odpad. Zároveň probíhá
i přehodnocení svozových tras. Co
se týče úklidu drobného nepořádku
kolem kontejnerů, pracovníci mají
nařízeno současně s vývozem kontejnerová stání vyčistit, zamést... Provádíme i namátkové kontroly a nemám
poznatky, že by se tak nedělo. Je ale
samozřejmě možné kontroly zpřísnit.
Venku je sice stále ještě sníh, ale
jaro dřív nebo později přijde a s
ním i jarní úklid. Jak bude letos
úklid komunikací probíhat? Bude
opět použita tzv. suchá metoda,
která se ale u občanů nesetkala s
příliš velkým nadšením?
O jarním úklidu města jsme už jednali s místostarostou Bilíkem. Nabízí se samozřejmě otázka, zda čistit
dál pouze na sucho, nebo se vrátit k
dobám, kdy se při úklidu používali
cisterny s vodou. Možné je použít i
kombinaci obou způsobů – v první
části odstranit na sucho ten největší
nepořádek, posypový materiál apod.,
a k dočištění použít vodu, která vyčistí
všechna zákoutí a hlavně odstraní
z komunikací prach. Každá varianta
má svá pro a proti a je na rozhodnutí
města, jaký způsob nakonec zvolí, ale
změna je určitě možná. -lara/rony-

Napsali jste do redakce ...
Při čtení článku „Speciální kontejnery pro
zahrádkáře“ jsem se nestačila divit. Přijde
mi to jako nosit dříví do lesa. Myslím si, že
vlastníci rodinných domků a zahrádek by
měli bioodpad kompostovat na vlastním
pozemku povinně. Kompostér stojí cca
1000,- Kč, zabírá cca 1 m2, nezapáchá a
máte zdarma kompost na vlastní zahrádku
a město ušetří za vývoz odpadu (ať je bio
či komunál). Pokud je vlastník pozemku
povznesen nad ekologii a úspory, tak ať si za
odvoz bioodpadu zaplatí. Bioodpad vlastně
do komunálního odpadu nepatří.
Nechápu ani zahrádkáře, kteří rostlinné
zbytky vyvážejí ze zahrad a zarovnávají
s nimi okolní škarpy, či je rovnou vozí do
lesa. Vždyť si odebírají humus z vlastních
zahrad, který pak nahrazují nákupem
různě drahých zemin a hnojiv. Třídění
bioodpadu má naopak smysl ve městě
a panelových sídlištích. Vždyť bioodpad
jsou i bramborové slupky, zbytky ze
zeleniny, skořápky, zbytky z pěstovaných pokojových a balkónových květin,
snad i vyluhované sáčky čaje, lógr z kafe
apod. Tím by město vyváželo méně
komunálního odpadu, ve kterém zatím
všechen bioodpad končí. Ale chápu, že

add... Speciální kontejnery
obyvatelé Klášterce nejsou zodpovědní,
zatím se neumí slušně chovat ani sami
k sobě, natož k odpadům ve svém vlastním okolí. Takže si umím představit, jak
by takový obsah biokontejneru asi
vypadal.
Neměli bychom se spoléhat pouze na
polici a kamery, že vyřeší velkoobjemové
skládky vedle kontejnerů, jejichž likvidace nás všechny stojí nemalé peníze. Spoluobčané by měli sami hlídat, kdo kam
jaký odpad ukládá a případně nahlásit
městské policii viníka černé skládky.
Každý je přeci schopný si jednou za čas
zaplatit odvoz např. starého nábytku,
koberce, spotřebiče. Teprve pak by město mohlo likvidovat odpady levněji nebo
zavést bonusy pro ty, co odpad třídí. Nejlepší motivací by bylo platit za skutečný
objem vyprodukovaného komunálního
odpadu rodinou. Myslím si, že lidé by se
pak hodně rychle naučili třídit odpad.
Bohužel nejsou na to ani možnosti, ani
zákony a anonymita velkoměst a paneláků tomu taky nepomáhá.
S pozdravem obyvatelka Klášterce
Renata Chomynová

poděkování ...

Vážená redakce,
protože jsme i my byli nuceni využít služeb MÚSS – domova pro seniory pro naší maminku a byli jsme se službami a
péčí nadmíru spokojeni, byli bychom rádi, kdybyste mohli
veřejně tlumočit náš dík celému pracovnímu kolektivu
domova pro seniory. Ať už se jedná o citlivý přístup pracovnic p. Svobodové a p. Poláčkové při jednání s námi,
nebo o péči a přístup k naší mamince.
Děkují syn Václav Smolka a dcera Zdeňka Sečkárová
V úterý 23.3.2010 v 16.00 hodin se na zámku v Klášterci
nad Ohří koná vernisáž výstavy výtvarných prací našich
žáků na téma

Keramická dílna pro školáky
S malým zpožděním se letos zastavil Ježíšek i na ZŠ Školní, kam přinesl
krásný dárek v podobě pece do keramické dílny, která byla vybudována v pavilonu mimoškolní výchovy. Ke zdárnému dokončení této akce
přispěly ať již finanční částkou, výrobou vybavení nebo elektroinstalací
společnosti SD a. s., Severočeská stavební Klášterec, a. s. Elektro Nový, za
což jim jménem žáků školy velmi děkujeme a jejich spolupráce si hluboce vážíme. A tak mohlo po dokončení všech přípravných prací dojít 3.
března 2010 ke slavnostnímu pokřtění keramické pece a otevření dílny
za přítomnosti starosty města Jana Houšky, tajemnice Mgr. Lenky Antolové a vedoucí odboru školství Ing. Šárky Řeháčkové.

„Jarní nálada“

Srdečně Vás všechny zve
Základní škola Petlérská v Klášterci nad Ohří.

ZŠ Školní Klášterec a Kabel1
tradiční partneři
pro popularizaci internetu
Vás srdečně zvou na akci

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU
• Chcete vědět, co by Vám internet mohl nabídnout?
• Víte, jak a kde hledat ty správné informace?
• Chcete se zdokonalit v práci s internetem?
Pokud chcete poznat odpovědi, rádi Vám poradíme a
pomůžeme v prostorách našich počítačových učeben
ve dnech
8., 15. a 22. března 2010 vždy od 14:00 do 16:00.
Těšíme se na Vás

každý účastník bude zařazen do slosování o 1 rok připojení
k internetu ZDARMA (pokud je zákazníkem spol. Kabel1)

Naše škola tímto počinem získala učebnu, kde se žáci mohou seznámit
s netradičními, náročnějšími a tvořivými technikami, mezi které bezesporu patří i práce s hlínou. Tato technika výborným způsobem rozvíjí
jemnou motoriku a senzomotorické funkce, pravolevou a prostorovou
orientaci. Podílí se na rozvoji schopností potřebných pro čtení, psaní a
počítání. V keramické dílně děti poznají neotřelou techniku, která rozvíjí
fantazii a představivost. Je jim zde umožněno získat nové možnosti prožitku z tvůrčí práce a radost z hotového výrobku. Důležitým hlediskem
je posilování samostatnosti a trénink soustředěnosti. Velmi pomáhá
dětem hyperaktivním a dětem se specifickými vadami učení. Je prostředkem duševní relaxace. Dílna bude využívána všemi žáky naší školy
v rámci vyučování výtvarné výchově a pracovním činnostem a také
dětmi ze školní družiny. V odpoledních hodinách ji mohou navštěvovat
žáci v rámci mimoškolní a zájmové činnosti.
Mgr. Jana Vlastníková

Městský ústav sociálních služeb
Klášterec nad Ohří
hledá

pronájem garáže.
Kontakt.:
J.Kotková
hospodářka MÚSS
Tel.: +420 474 375 414
Mob.: +420 607 962 783

Napsali jste do redakce ...
Činnosti OS „Za Miřetice lepší“
Již je tomu více než dva roky, kdy bylo oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra Občanské sdružení „Za Miřetice lepší“. Pokud
bychom měli přiblížit princip fungování našeho sdružení, jedná se o dobrovolné, nevládní a neziskové občanské sdružení, byť vystupujeme podle českého práva jako právnická osoba. Dle stanov je nejvyšším orgánem sdružení členská schůze, která se schází nejméně
jednou ročně. Zvolený pětičlenný výbor sdružení se setkává dle potřeb minimálně jednou měsíčně, ale stalo se příjemným pravidlem,
že většinová část výboru se sejde jednou týdně. Členové sdružení dostávají několikrát do roka tzv. Shrnutí činností, které výbor za dané
období vykonal. Směr těchto činností určuje pravidelná členská schůze, ale protože se vídáme s některými členy téměř denně, tak
problémy a přání, které je trápí, jsou řešeny operativně.
Výbor se pravidelně setkával a setkává s představiteli města, Ředitelstvím silnic a dálnic, Českou inspekcí životního prostředí, poslancem p. Rabasem a dalšími a musíme říci, že jsme byli vždy kladně přijati a naše podněty a návrhy na zlepšení se podařilo téměř beze
zbytku uplatnit v praxi. Jedná se např. o dlouhodobě neuspokojivý stav silnice od ulice Ciboušovská až po konec Ciboušova a chodník
v ulici Ciboušovská. Peníze na opravu se podařilo konečně do rozpočtu na rok 2010 dostat. To se týká i námi dlouhodobě kritizovaného
stavu chodníku od světelné
křižovatky
ke škole „Petlérská“, kudy
chodí denně
stovky osob, převážně dětí.
Úzký chodník
neumožňuje
bezpečný
průchod více
osob najednou. Při našem
posledním
jednání na Městském
úřadě nám již
bylo představeno uspokojivé řešení. Dále
bychom se chtěli více zapojit do tvorby
nového územního plánu,
který město
připravuje. Mezi další úkoly, které se
budeme snažit řešit nejen
se zástupci
města, patří zlepšení bezpečnosti na silnici I/13, jež naším městem
prochází. Tato
komunikace patří do kategorie silnic,
které spravuje Ředitelství
silnic a dálnic
ČR. Vybudování obchvatu
města je zatím
v nedohlednu, a proto by
měla být situace okolo této silnice neodkladně městem řešena tak, aby bylo
eliminováno
riziko jakýchkoliv nehod
(dle posledního sčítání z roku 2005 zde
projede téměř
15 tisíc vozidel za den). Na
této komunikaci je šest přechodů pro chodce a ty nejsou dodnes vybaveny vhodnými prvky zajišťujícími bezpečnost. Některé přechody budou
sice v letošním roce podle příslibu osazeny lepšími světly, ale zkušenosti jiných měst by se mohly uplatnit i v našem městě. Bezpečnost
obyvatel našeho města a obzvláště dětí je pro nás prioritou! Zvýraznění přechodu pro chodce lze např. pomocí zapuštěných LED
návěstidel umístěných do pruhů. Tato světla umožňují svítit až čtyřmi barvami, dále přisvětlením přechodu svítidly s asymetrickou
vyzařovací charakteristikou a barvou odlišnou od okolního veřejného osvětlení je možné dosáhnout rozpoznávání aktuálního výskytu
chodců na přechodu a v jeho blízkosti v nejnebezpečnějším momentu, kdy se chodec rozhoduje vstoupit do vozovky. Lze uvažovat i
o dalších prvcích zlepšujících bezpečnost občanů města na přechodech.
Iniciativa Občanského sdružení „Za Miřetice lepší“ je dle odezvy spoluobčanů velmi kladně hodnocena. Úloha sdružení nabývá na
stále větším významu, neboť po dlouhodobé absenci zájmu některých státních orgánů o řešení problémů občanů v lokalitě se nám
některé nepříjemné a život obtěžující problémy buď úplně, nebo částečně podařilo odstranit.
Ing. Karel Fric – předseda OS
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„Věžáky“ v Mírové ulici budou mít jednoho majitele
Velká diskuse se na únorovém
zasedání zastupitelstva strhla
kolem rozhodnutí města nabídnout domy č.p. 480 a 481 v ulici
Mírová k prodeji jako celek jedinému vlastníkovi a nikoli po jednotlivých bytech přímo nájemníkům,
jako tomu bylo v předchozích etapách privatizace.
Pro tento způsob prodeje se vyslovila v minulosti jak rada města, tak
finanční výbor. Podle jeho předsedy Ing. Marka, jehož argumenty jsme čtenářům tlumočili už v
říjnu loňského roku, má vedení
města obavu, že mezi nájemníky
z Mírové 480 a 481 nebude o koupi bytů takový zájem a plno jich
tak zůstane neprodaných. Pokud
ovšem město prodá domy jako
celek, získá celou částku z prodeje najednou a zajistí si tak jednorázový příjem do městské kasy.
Což se v době finanční krize hodí
dvojnásob.
Jak zastupitele hned na úvod ujistil
místostarosta Stehlík, změna způsobu prodeje se nájemníků nijak
nedotkne. Případný nový vlastník
domů bude totiž muset dodržovat
stejné podmínky, za jakých prodává byty město. Podle Ing. Stehlíka
se město inspirovalo případem
nájemníků z domů patřících ČEZu,
kteří si dokázali vymoci určité záruky. Podobné záruky chce nájemníkům z ulice Mírová poskytnout i
město Klášterec. „Věžáky prodáme
jako celek jednomu majiteli, který
pak bude muset jednotlivé byty
prodat nájemníkům přesně podle
zásad, včetně zachování ceny.“
Během následující debaty přišlo

na přetřes hned několika sporných otázek. Někteří ze zastupitelů
se zajímali o to, zda se vůbec najde někdo, kdo bude mít o koupi
domů zájem. Pokud totiž bude
muset zachovat jak stávající nájem,
tak základní kupní cenu 1500 Kč za
1m2 stanovenou městem, nezdá
se to být příliš lukrativní nabídka.
Podle místostarosty Stehlíka ale
město nabízí několik bonusů, které by mohly být pro případného
zájemce zajímavé. „Nový majitel
převezme pohledávky (např. dluhy
na nájemném, pozn. red.) u bydlících nájemníků, které dohromady
dělají 1,4 milionu korun. Je na něm,
kolik vymůže. Dále je zde pět neobsazených bytů, které může prodat za
vyšší cenu. Navíc se dá předpokládat, že někteří nájemníci nebudou
chtít byt koupit a on jej pak může
podle zásad prodat třetí osobě opět
za zvýšenou cenu. Určitý zisk může
mít i z nebytových prostor.“ Minimální cena, za kterou město hodlá
oba domy prodat, byla stanovena na 8 753 655,- Kč. „Rozhodně
nechceme šroubovat cenu nahoru,
abychom pak vlastně nutili majitele
tlačit na zvýšení nájmu. Nejde nám
o to vytěžit z prodeje maximum, ale
dostát závazkům k nájemníkům
včetně nezvyšování nájmu po přechodu domů do rukou nového majitele,“ vysvětloval přítomným zastupitelům místostarosta Stehlík.
Další sporné téma otevřel svým
příspěvkem Ivan Dimun: „Nový
majitel nebude k nájemníkům určitě
přistupovat jako město, nebude jim
čekat se splátkami, jako to děláme
my, a s neplatiči nebude jednat

v rukavičkách. Jsme jako město
připraveni na to, že se tu mohou
objevit lidé vystěhovaní na ulici? Co
s tím pak budeme dělat?“ Obavy o
osud některých nájemníků projevila i Mgr. Dimunová: „Rozumím
tomu, že je to dům problémový, ale
neměli bychom zapomenout na
to, že jsou tu lidé, kteří i jako neplatiči mají stejná práva jako my, kteří
bydlíme kdekoli jinde v Klášterci.“
Jejich argumenty ovšem starosta
Houška nepřijal. „Svého času jsme
zahájili velmi razantní postup vůči
neplatičům. Vezměte si například
sídliště Václava Řezáče, kde jsme
jich vystěhovali opravdu hodně a na
ulicích se neobjevili. Už se nechceme
dál dívat na to, jak někdo neplní své
povinnosti a přitom užívá byt jako
ten, kdo platí. Myslím si, že nám
ostatní nájemníci poděkují, až se
odtamtud vystěhují ti, kdo tam dělají jenom ostudu.“
Poslední věc, kterou někteří
zastupitelé vedení města vyčítali,
byla nedostatečná komunikace
s nájemníky zmíněných domů.
„Městem se šíří chiméry,“ komentoval nedostatek informací mezi lidmi Jaroslav Krejsa. „Prodejem jedinému vlastníkovy se mění pravidla
hry. Nájemníci měli být dopředu o
změně záměru informováni,“ myslí
si Mgr. Dimunová. Na kritiku reagoval místostarosta Stehlík: „Jsme
domluveni s Městkou energií, která
prodej zajišťuje, že jakmile zastupitelé schválí podmínky prodeje, budou
nájemníci o celé věci informováni.
Navíc, opakuji, pro nájemníky se
nic nemění. Byty si koupí za stejných
podmínek jako ostatní.“
-lara-

V galerii Kryt vystavuje Karel Gott
Výstava reprodukcí obrazů Karla Gotta, která právě v těchto dnech probíhá v galerii Kryt, vzbudila
pochopitelný zájem. Na vernisáž, která se uskutečnila v pátek 5. března, se vypravily zástupy lidí, mezi
nimiž nechyběli ani tací, kteří jinak podobné akce
příliš nevyhledávají. Karel Gott je prostě Karel Gott.
O tom, co výstava návštěvníkům nabízí, jsme si přímo na vernisáži povídali s Mgr. Zdeňkem Kohákem
z firmy BOHEMIA ADVERTISING s.r.o., který výstavy
Karla Gotta zajišťuje.
Mohl byste na úvod představit našim čtenářům
díla, která jsou na právě zahájené výstavě k vidění? Jsou mezi nimi nějaké výjimečné kousky?
Do Klášterce jsme přivezli 25 reprodukcí obrazů Karla
Gotta, jež reprezentují jeho tvorbu prakticky od začátků jeho plodného malířského období, tj. zhruba od 70.
let, až do roku 2007. Mezi díla, která představují nejnovější tvorbu Karla Gotta a která nebyla zatím nikde
jinde vystavena, patří obrazy Inkvizice, Paganini či Pět
minut poté. Ten posledně zmiňovaný je sice už starší
obraz, ale ještě nikdy předtím nebyl zreprodukovaný.
Návštěvníky klášterecké výstavy mohu ujistit, že některé z reprodukcí, se kterými se tu setkají, neměli možnost vidět ani návštěvníci newyorské výstavy ze září
loňského roku, ačkoli jsme se tam snažili mít ty nejnovější a nejzajímavější věci. I když od té doby uběhlo jen
několik měsíců, byla mezitím zreprodukována další
díla a ta mají premiéru právě zde, v galerii Kryt.
Reprodukce obrazů jsou bezpochyby hlavním
lákadlem výstavy, ovšem návštěvníky na první
pohled zaujaly i velmi originální šaty, které jsou
zde také vystaveny. Jak to spolu souvisí – šaty,
obrazy?
Jedná se o šaty s motivy obrazů Karla Gotta, které
vytvořila módní návrhářka Iveta Řádková. Šaty jsou
tvořeny pomocí speciální technologie, kdy se motiv
obrazu nejprve přenese na látku, z které se následně
šaty ušijí. Šaty byly prezentovány na módním veletrhu
Styl a Kabo v Brně, kde sklidily velký úspěch a obdiv.
Jsem velmi rád, že tyto šaty můžeme nabídnout i návštěvníkům zdejší galerie, vnímám to jako takový most
mezi malířskou tvorbou a uměleckým životem Karla
Gotta jako zpěváka. Móda zde krásně překlenuje kreativní tvorbu malířskou a kreativní tvorbu pěveckou.
Co dalšího kromě zmíněných reprodukcí a šatů
zdejší výstava návštěvníkům nabízí?
Je zde několik věcí ze soukromého života Karla Gotta,
pár fotografií a především jedna zvláštnost, kterou je
tablo s rodokmenem sahajícím až do roku 1520. Že
se jedná o seriózně vypracovanou studii, dokládá i
několik příhod, které jsme zažili při výstavě ve Starém
Plzenci, což je mimochodem region, odkud Karel Gott
pochází. Na této výstavě za námi přišlo několik lidí s
tím, že v rodokmenu našli některé své vzdálené příbuzné. Dají se tam vysledovat určité rodové kořeny.

Několikrát jsme zmínili, že se jedná o reprodukce. Jak je to vůbec s originály obrazů Karla Gotta? Vystavujete je také?
Originály svých obrazů Karel Gott nevystavuje a ani
neprodává, ty jsou určeny pouze jako dárek jeho blízkým přátelům nebo kolegům z branže. Na výstavách
jsou tudíž k vidění „pouze“ reprodukce. Na technice
získávání kvalitních reprodukcí jsme velmi dlouho
pracovali, aby výsledný obraz byl co nejvěrnější jak
svou barevností, tak určitou plasticitou. Karel Gott
všechny své reprodukce osobně podepisuje, případně na ně může napsat i věnování. Reprodukce mají
navíc také ochranné prvky proti padělání, jako jsou
holografická značka či certifikát pravosti, což zaručuje určitou kvalitu. Každý zájemce si může reprodukci
pořídit s klidným svědomím, že má něco přímo od
Karla Gotta.
Na závěr se nemůžeme nezeptat, jak se vám
líbí zdejší galerie. Asi jste z předchozích výstav
zvyklí na větší výstavní stánky.
Zdejší galerie Kryt je sice menší, ale o to sympatičtější.
Je to útulná malá galerie, která je ovšem spravovaná
na vysoce profesionální úrovni jak panem Foltýnem,
tak paní Parmovou. Často se setkáváme s galeriemi, které po technické stránce nedosahují ani dnes
už standardních parametrů. Takže si naopak velice
vážím, že i takto malá galerie má určitou úroveň.
Jsme rádi, že jsme tady.
-lara/rony-

Romana Parmová s Mgr. Zdeňkem Kohákem jsou
zprostředkovatelé výstavy Karla Gotta v Klášterci

Nuda o jarních prázdninách? S Volňáskem rozhodně ne!
„Nevlastním lyže či brusle, nemám kam a s kým odjet na prázdniny, nemám hlídací babičku ani dědu, nemám kamarády, nemám program na jarní prázdniny.“
To byly stížnosti dětí, se kterými si klášterecký Volňásek rozhodně věděl rady. Nabídka programu na celý prázdninový týden byla více než pestrá. Kdo nezaváhal, přihlásil se nebo přišel včas, nelitoval. Svědčí o tom opravdu
velká návštěvnost 214 dětí. Celodenní výlety do mosteckého aquadromu a 3D kina v Karlových Varech se dětem
velice líbily. Škoda jen , že byl počet účastníků omezen počtem míst v autobuse. Další nabídka zábavy proběhla ve
Volňásku, v keramické a výtvarné
dílně, kde se realizovali jak holky,
tak kluci. Děti, které rády soutěží, se mohly vyřádit v úterním
dopoledni při celodenních hrách
a soutěžích. S největším zájmem
se setkala diskotéka v Klubíčku,
kam přišlo 92 dětí, a pouštění
modelů vláčků v klubovně železničních modelářů.
Chceme upozornit všechny čtenáře tohoto článku, že nabídka
činnosti o jarních prázdninách je
jen zlomkem celoročních aktivit
Volňásku a Klubíčka. Každý měsíc
připravují zajímavé programy
pro předškoláky, školáky i jejich
rodiče. Je jen na každém, jak jich
využije. Seznamte se s nimi na
www.ddm.kabel 1.cz
-ddm-

cesta za Karlem Gottem ...
Nápad přivést Karla Gotta do Klášterce se zrodil v hlavě Romany Parmové po shlédnutí pořadu Karla Gotta
„Hvězdy, jak je neznáte“ v chomutovském divadle. „Bylo to krásné představení, lidé z něj byli unešení, Karel
Gott se choval velmi vstřícně... Tehdy mě poprvé napadlo, že by bylo úžasné, kdyby někdy vystupoval u nás v Klášterci.“ Pak ale Romana Parmová na celou věc zapomněla, a to až do okamžiku, kdy se dozvěděla, že Karel
Gott chystá v listopadu koncert s Evou Urbanovou v Karlových Varech. „Sehnala jsem si lístky a znovu jsem si
vzpomněla na svůj předchozí nápad přivést Karla Gotta do Klášterce. Takže jsem se začala pídit po kontaktu na
člověka, který zařizoval Gottův pořad v chomutovském divadle. Nebylo to snadné, protože podobné kontakty
si každý střeží. Nakonec jsem sehnala spojení na zprostředkovatele, který mi slíbil, že o mé nabídce řekne Karlu
Gottovi a já se s ním pak domluvím přímo na koncertě ve Varech.“ Probojovat se až k „Zlatému slavíkovi“ se
ovšem ukázalo jako nečekaně složitý úkol. „Kolem byly tisíce lidí a navíc ta ochranka... Kontrolovali mi kabelku,
předávali si mě jeden druhému pomocí vysílačky a s jejich doprovodem jsem musela absolvovat dlouhou cestu
až někam do sklepení. Byla ve mně malá dušička a v jednu chvíli jsem dokonce volala tomu zprostředkovateli, jestli to je normální a co mám dělat,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Romana Parmová. „Uklidňoval mě a
řekl mi: Romano, nedejte se, jděte až do cíle. Tak jsem šla. Nakonec mě dovedli až před Gottovu šatnu, kde už na
mě čekal jeden z jeho spolupracovníků a s ním jsme pak přímo na místě našli termín, kdy by Karel Gott měl čas
vystoupit v Klášterci.“ Protože je ale o Karlu Gottovi známo, že je nejen zpěvák, ale už velmi dlouho se věnuje
také malování, vyslovila Romana Parmová další neskromné přání. „Řekla jsem si, že jestli se podaří zajistit v
Klášterci pořad Karla Gotta, tak musíme mít i výstavu.“ Jak řekla, tak udělala, ale tak jednoduché to rozhodně
nebylo. „Nejvíc práce mi dalo skloubit obě akce časově. Karel Gott má samozřejmě spoustu aktivit, navíc pořad a
výstavu zajišťují různí lidé, takže šlo o to nalézt termín, který bude vyhovovat všem. Pro mě to znamenalo spoustu
telefonátů, dopisů a jednání. Když to nakonec klaplo, přišla na řadu druhá starost, a tou bylo shánění sponzorů.
Z mnoha oslovených jich naštěstí nakonec alespoň několik na naši žádost o finanční příspěvek kývlo. V tu chvíli
jsem věděla, že se to opravdu podařilo, i když tomu stále ještě nemůžu úplně uvěřit.“
Za tento úspěch vděčí klášterecká galerie podle Romany Parmové mimo jiné také dobrým zkušenostem,
které zde udělali ostatní vystavující z řad slavných. „Myslím, že nám v jednání hodně pomohl fakt, že tady před
časem vystavovala Eva Pilarová, které se u nás hodně líbilo. V jejím případě se mi poprvé podařilo skloubit výstavu v galerii a následný koncert v kulturním domě, což mě inspirovalo zkusit totéž i v případě Karla Gotta.“
Velká návštěvnost na vernisáži i ohromný zájem o vstupenky na večerní pořad hovoří jasně: s Karlem Gottem to byla trefa do černého. Přestože lístky na představení byly samozřejmě dražší, než jsou lidé v Klášterci
zvyklí, byl o ně obrovský zájem. Kulturní dům hlásil vyprodáno už týden poté, co šly do prodeje.
-lara-
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„Nechceme zastoupit horníky nebo muže v těžkém strojírenství, jen tvořit.“
„Zkuste se mnou plynout mimo čas. Představte si, nemáme vrásky, nemáme povinnosti, nemáme věk. Možná jsme holky, co se
sešly na louce. Ležíme v trávě a pozorujeme
svět. Jedna hledí do mraků, druhá pozoruje
mravence v hlíně, další možná ukusuje stéblo trávy, nebo zrovna válí sudy. A kolik snů
nám proudí hlavou a jakou odvahu máme
je plnit! V této chvíli to je jasné. Proč jen ta
doba pubertální jiskrnosti trvá tak omezenou dobu. Všechny cesty nevedou přímo,
ale ta, která si vás vybere, z té jen tak nesejdete.“ Těmito slovy zahájila Jitka Kůsová
první letošní výstavu v zámecké galerii
Thun s názvem Proč ne?
Výstava, kterou její autorky Nikol Beranová, Lenka Kasperová, Míša Šindelářová,
Václava Štěpánová a Jitka Kůsová slovy
posledně jmenované „uspořádaly s ohledem na celkový dojem, bez nafoukanosti
a arogance“, nabízí návštěvníkům pestrost obsahů i forem. K vidění je keramika, malba i kresba pěti autorek, které, jak
poznamenává Jitka Kůsová, „neodhazují korzety v boji za feministické ideály, ale pracují cílevědomě s vlastními názory na život – z pohledu
žen, matek.“ Výstavu si můžete v zámecké galerii Thun prohlédnout každý den, a to až do 25. března.
-lara-

Setkání občanů zaniklých obcí se uskutečnilo již počtvrté
Vernéřov, Mikulovice, Pavlov, Potočná,
ale také Krbice, Kralupy u Chomutova
nebo Prunéřov. To je výčet jen několika
vesnic, které musely chtíc nechtíc ustoupit těžbě hnědého uhlí. Rodiny žijící po
celé generace poklidně ve svých rodných vesničkách zasáhl osud, který je
rozdělil do mnoha anonymních koutů
velkých měst. Lidé museli nedobrovolně odejít z míst, která milovali a která už
většinou dnes ani nenajdeme na mapě.
Přesto je nosí ve svých srdíčkách a hlavně nezapomínají jeden na druhého. Vědí

o sobě, navštěvují se, vzpomínají... Ale
jenom jednou za čas se sejdou všichni
na jednom místě, to proto, že některé z
nich osud odvál do větších dálek nebo
také proto, že dnešní uspěchaná doba
nedovolí mnohým z nich se vídat. Ti,
kteří se nejvíce zasazují o toto setkání,
jsou hlavně bývalí občané Vernéřova a
Mikulovic. Tedy vesnic, které paradoxně
vůbec nemusely zmizet ze zemského
povrchu. Tento fakt připomenul také
starosta města Klášterce nad Ohří Jan
Houška, který přišel všechny přítomné

do sálu kláštereckého kulturního domu
pozdravit. „Věřím, že už alespoň částečně
přebolela ztráta vašich domovů, které zbytečně musely ustoupit fenoménu těžkého
průmyslu, a že jste nalezli v těch náhradních svůj klid a pohodu.“
Vernéřovští se poprvé sešli v malém
domácím kruhu, ale záhy pochopili, že
to nestačí a že je potřeba získat někoho,
kdo bude zapálený pro jejich myšlenku
a dokáže zorganizovat setkání ve větším
měřítku. Své role se proto chopili Miloslav Král a Hana Tschakertová. Poprvé se
sešli v roce 1997 a letos už je to potřetí,
kdy dokázali zaplnit velký sál KD. Jak
nám Míla Král prozradil, nebylo vůbec
jednoduché takové setkání připravit.
„Hned ze začátku jsme narazili na jeden
problém a tím bylo sehnání co možná nejvíce materiálů a našich vesnicích, fotodokumentaci a mapy. Obnášelo to mnoho
osobních setkání, ale také návštěv katastrálního úřadu nebo městských archivů.
Druhým - a možná ještě větším problémem - bylo nalezení sponzorů, bez kterých
je nemyslitelné tuto akci konat. Naštěstí
naši myšlenku pochopili dva významní partneři - město Klášterec nad Ohří a
Severočeské doly a.s. - kteří nám finanční
podporou pomohli náš sen uskutečnit. Ale
poděkovat musím i dalším podnikatelům,
kteří nám usnadnili cestu k setkání.“
Letos drželi ochranou ruku nad všemi
přítomnými také členové výboru pro
národnostní menšiny Horst Kotouč,
Danuše Pokorná a Bc. Jaroslav Krejsa, kteří přišli osobně pozdravit nejen
všechny „Vernéřováky“, ale také třeba
bývalé občany Kralup, kteří letos poprvé
přijali pozvání a přišli nasát příjemnou
atmosféru z dob minulých.
-rony-

!!! POZOR !!!
znovuotevřená
ZÁSTAVÁRNA
v ulici Nádražní 189 (vedle Městské policie)

vykupujeme a zastavujeme
vše možné
za opravdu nízký úrok!

!!! POZOR !!!

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

Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního zdroje?

VOLEJTE:

724 677 035

KAM ZA KULTUROU ....
do 25. března
Zámek – Galerie Thun
PROČ NE?
Vystavují: Jitka Kůsová – obrazy a plastiky,
Michaela Šindelářová – fotografie, Nikol
Beranová – keramika, Václava Štěpánová
– obrazy
do 6. dubna
Galerie Kryt
KAREL GOTT: OBRAZY
11. března od 16 hodin
Městská knihovna
AUSTRÁLIE V OBRAZECH A VYPRÁVĚNÍ
Poutavé vyprávění cestovatele a fotografa Stanislava Hořínka
12. března od 18 hodin
Zámek
JAPONSKÝ VEČER
Večer o Zemi vycházejícího slunce. Japonsko s mistry meče. Japonsko v tanci a
legendách. Podávat se bude suši a sake.
Vstupné: 80 Kč
12. března od 20 hodin
Kulturní dům
GALAVEČER „SPORTOVEC ROKU 2009“
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce
roku 2009 města Klášterce nad Ohří.
K tanci hraje skupina Mr. Farao.
Vstupné: 70 Kč

18. března v 18 a 19 hodin
THUNOVÉ SE VRACÍ
Netradiční prohlídka Muzea českého porcelánu. Vstupné: 70,- Kč, slevy 50,- Kč
Nutné rezervovat předem!
18. a 19. března v 17 hodin
Kino Svět
PLANETA 51
Velká Británie/ Španělsko 2009, 91 minut,
český dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
19. března od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
BRAHMS TRIO PRAGUE:
Od počátků k syntéze
Účinkují: O. Vrabec – lesní roh, M.Vrabcová
– housle, D. Wiesner – klavír
20. března od 19 hodin
Kulturní dům
FOLKOVÁ EVŽA
Účinkují: Paleček a Janík, Devítka, Vojta
Zícha a Druhá míza, Stráníci a spol., Jen
Tak Tak, Jindra Kejak, Pepa Štross, Simona
Klímová, Bob a Bobci.
Vstupné: 120 Kč / D: 90 Kč / KMD: 60 Kč
20. a 21. března v 19 hodin
Kino Svět
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR 2009, 102 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 80,- Kč

12. 3. pátek a 13. 3. sobota v 19.00 hodin

KAWASAKIHO RŮŽE

náš
tip

ČR 2009, 95 minut. ČR 2009, 95 minut.
Drama Jana Hřebejka
podle scénáře Petra Jarchovského.
Středobod
příběhu tvoří postava
renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální
autority, který má u příležitosti výročí založení
republiky získat významné státní ocenění. Právě
připravovaný slavnostní
akt se stane katalyzátorem
událostí, které na povrch
vyplaví hříchy minulosti,
jež mu můžou zlomit vaz.
Zeť, který žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, zda je obvinění oprávněné nebo není. A pokud ano, zda se vše odehrálo způsobem, jakým
je to prezentováno. Sledujeme informaci, která se na počátku jeví jako pomluva
a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná postupně měnit životy lidí a vytvářet paradoxní situace. Pozorujeme jednotlivé postavy, jak na toto obvinění reagují, hájí ho nebo zpochybňují..
Mládeži přístupné, Vstupné: 70,- Kč
13. března od 20 hodin
Kulturní dům
PLES SBD
14. března od 15 hodin
Kulturní dům
O SNĚHURCE
Pohádka divadla Kapsa Andělská Hora.
Vstupné: 50 Kč
15. a 16. března v 17 a 19 hodin
Kino Svět
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
USA 2010, 109 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
16. března od 20 hodin
Kulturní dům
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Účinkují: Karel Gott, Karel Štědrý, Pavel
Větrovec – klavírní doprovod
Vyprodáno
17. března v 19 hodin
Kino Svět
PANIKA V MĚSTEČKU
Belgie/Francie/ Lucembursko 2009, 75
minut, české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 55,- Kč
17. března od 18 hodin
Kulturní dům
REIKI A MOCNÁ SÍLA LIDSKÉ MYSLI
Přednáší: Reiki – mistr Tomáš Brož
Vstupné: 20 Kč

22. a 23. března v 19 hodin
Kino Svět
NEBE, PEKLO... ZEM
SR/ČR 2008, 95 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
24. března od 9 do 18 hodin
Městská knihovna
PRODEJNÍ VÝSTAVA JARNÍCH CIBULOVIN
24. března v 19 hodin
Kino Svět
ANTIKRIST
Dánsko/Německo/ Polsko 2009, 104
minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
25. března od 18 hodin
Zámek – hudební salonek
ZADÁNO PRO DÁMY!
Odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspirace pro
dekoraci v domácnosti, zajímavé besedy...
25. března v 19 hodin
Kino Svět
LÍTÁM V TOM
USA 2009, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
26. března od 19 hodin
Kulturní dům
CHUDÁK JOHÁNEK
Repríza hry divadelního souboru The
Brokes, s.r.o. GSOŠ Klášterec.
Vstupné: 40 Kč / KMD: 20 Kč
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Klášterec narazí v prvním kole play-off na Děčín
HC Baník Sokolov – HC Klášterec
3 : 7 ( 1:2, 2:2, 0:3 )
Klášterci se letos proti Sokolovu daří. A
nejen bodově, ale také střelecky. Ve čtyřech
vzájemných zápasech získali naši hokejisté
celkem jedenáct bodů z dvanácti možných,
přičemž Baníku nasázeli úctyhodných 30
gólů. V rámci 33. kola vedl v karlovarské
aréně Klášterec už 2:0, ovšem Sokolov na
začátku druhého dějství skóre otočil.
Jenomže Klášterec následně rozjel kanonádu, pěti přesnými zásahy stav znovu zvrátil
ve svůj prospěch a po vítězství 7:3 si odvezl
z Karlových Varů tři body.
HC Klášterec – HC Predators Česká Lípa
11 : 0 ( 2:0, 5:0, 4:0 )
Predátoři z České Lípy přicestovali na klášterecký led v černých dresech, aniž tušili, jak
příznačně se na utkání oblékli. Držet krok
s domácími dokázali jen několik minut v
úvodu zápasu a pak už jen přihlíželi vlastnímu pohřbu. Na konci 3. minuty pronikl
odvážně před Damaška Divíšek, ale na
zakončení už mu nezbývalo sil. Na druhé
straně to zpočátku také nevypadalo na jednoznačný průběh. Neumanna v brance Predátorů pořádně vyzkoušel až ve 12. minutě
Roman Pražák. Na začátku 17. minuty se
objevil v šanci před brankářem hostů Jaroslav Buchal, ale nakonec skončil v síti místo
puku. Za další minutu však bylo všechno
jinak. Sedm sekund před koncem klášterecké přesilovky se před Neumannovou
brankou prosadil Martin Kalinovič a otevřel
kláštereckou střelnici...
„Dnešní utkání bylo od začátku do konce jednoznačnou záležitostí,“ řekl nám po utkání
Michal Jäger, asistent trenéra HC Klášterec.
„V podstatě jsme hráli šedesát minut na jednu
branku.“
HC Klášterec – SHC Maso Brejcha Klatovy
8 : 0 ( 1:0, 3:0, 4:0 )
Také v další domácím utkání, posledním
v základní části 2. ligy, klášterečtí hokejisté
vyhráli a znovu s nulou na svém brankovém
kontě. Přesto utkání nebylo tak jednoduché
jako zápas proti nevýrazným predátorům.
Skóre otevřel ve 4. minutě Miloš Kajer. Klatovský gólman Halmoši ještě první Kajerovu střelu vyrazil, stačil i na dorážku Lukáše
Ziky. Kajer si však přejel na druhou stranu
branky a vyražený puk dorazil do klatovské sítě. Hosté nebyli ovšem tak slabým
celkem, jak by se mohlo podle výsledku
zdát. Jejich akce se však povětšinou omezily
na slabé střely, se kterými neměl Damašek problémy. Výjimkou byla nepříjemná
situace ve 13. minutě. V přesilovce hostů
se před Damaška natlačili Kuželík s Fialou
a málem se jim podařilo došťourat puk za

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
záda kláštereckého brankáře. Přesto měli
domácí hráči navrch a aktivní byla v utkání
především jedna z kadaňských posil Petr
Freiberg.
Druhá část hry byla na góly bohatší. Ve 23.
minutě se při přesilovce prosadil Ladislav
Řezníček a Klášterec vedl 2:0. Klatovský
brankář se sice ukázal ve výborné formě, ta
mu ovšem nebyla nic platná, když na konci
29. minuty kapituloval potřetí. Pražákovu
nahrávku proměnil ve třetí klášterecký gól
David Suk. Počtvrté si klatovského gólmana
vychutnal sám Roman Pražák. Zpracoval
dlouhou Kockovu přihrávku, protlačil se
podél mantinelu a přesně zavěsil.
Hostům se nedařilo ani v přesilovkách. Marnost jejich snažení předvedl ve 34. minutě
Fiala, jehož střelu skryl Damašek ve své
výstroji. O minutu později dokonce hosté
dostali puk do klášterecké sítě. Jenže Dominik Vraný si spletl hru, když puk za Damaškova záda dokopl bruslí a hlavní rozhodčí to
dobře viděl.
Na další góly si tak fanoušci museli počkat
do poslední třetiny. Klatovy vyměnily brankáře, Halmošiho nahradil Patrik Šproch, ale
ani ten neudržel konto čisté. Domácí si totiž
v přesilovkách vedli výborně a další z nich
proměnil ve 48. minutě Martin Kadlec.
Za další tři minuty předvedli krásnou akci
kadaňské posily Ton s Freibergem a první
jmenovaný zvýšil vedení domácích už na
6:0. Posedmé nechala klatovská obrana
svého brankáře na holičkách v 56. minutě.
Zpoza branky si před Šprocha najel Lukáš
Zika a Klášterec vedl 7:0. Osmý gól vstřelil
do klatovské branky opět Lukáš Zika po
přihrávce Miloše Kajera, když Klášterečtí
využili přečíslení hostující obrany minutu a
půl před koncem utkání.

HC Vlci Jablonec n. N. – HC Klášterec
1 : 2 ( 0:2, 0:0, 1:0 )
Do třetice všeho dobrého získal Klášterec tři
body také v posledním utkání základní části
na jabloneckém ledě. O góly se zasloužili
Kadlec s Kajerem a také díky nim skončil
Klášterec na druhém místě západní skupiny
2. hokejové ligy.
„Myslím, že základní část můžeme hodnotit
pozitivně, protože jsme se pořád pohybovali
na prvních čtyřech místech,“ hodnotil výkony
svých svěřenců trenér kláštereckých hokejistů Petr Mikeš. „Společně s Jabloncem jsme
byli v naší skupině nejmladším mužstvem,
vyzkoušeli jsme spoustu mladých hráčů.
V zápasech nastupovalo minimálně deset
hráčů kolem dvaceti let. I to je podle mě dobrý
výsledek. Samozřejmě úspěch celé sezony se
počítá až po play-off.“
V prvním kole play-off narazí Klášterec na
Děčín a první utkání se hraje už ve středu
10. března. Hraje se na tři vítězná utkání.
Druhý zápas se hraje v pátek 12. března na
děčínském ledě a třetí utkání se znovu stěhuje do Klášterce. Na pořadu je v neděli 14.
března od 17 hodin.
„V případě, že se v těchto utkáních nerozhodne, hrají se další utkání střídavě na děčínském
a kláštereckém ledě do rozhodnutí,“ dodal
trenér Mikeš. „Čtvrté utkání by se hrálo v úterý
16. a páté ve čtvrtek 18. března. Samozřejmě
bychom chtěli v play-off dojít, co nejdál, abychom divákům ukázali, že v Klášterci se hokej
hrát umí.“
V play-off se představí hráči, kteří hráli
v kláštereckém dresu už v posledních zápasech. Na střídavý start v rámci projektu 3K
stojí v útoku Freiberg, Mužík a Ton, v obraně
Rutta a Zmeškal. Vrací se Derfler a Mašek,
kteří pomáhali Kadani v play-off.

Alšovka - její provoz očima Vladimíra Klímy
Letošní zima se nechce vzdát. Když už to
vypadalo, že jí zvoní umíráček, ukázala se v
plné síle a pokryla široké okolí novou několikacentimetrovou nadílkou sněhu. Jednomu už to leze na nervy, druhý naopak nový
příděl sněhu vítá s otevřenou náručí. Ruce
si spokojeně mnou určitě na Alšovce. Zdejší sjezdovka je závislá na přírodním sněhu a
každý nový prašan prodlužuje její sezónu.
„Na Alšovce nemáme umělé zasněžování,
musíme spoléhat na přírodu.“ Vladimír Klíma, člen horské služby, která zajišťuje provoz oblíbeného lyžařského areálu, ví, o čem
mluví.
„Bez technického sněhu to nejde nikde, ani
v žádném vysokohorském středisku. Jenže
vytvořit na Alšovce podmínky pro umělé
zasněžení by vyšlo na cca 8 milionů.“ Přání
nejen jeho, ale také mnoha návštěvníků
areálu kazí fakt, že i kdyby město Klášterec
uvolnilo z městské kasy potřebnou částku,
stejně k realizaci prozatím dojít nemůže.
Vše brzdí nejen nedořešené pozemkové
vztahy, ale je potřeba také učinit příslušné
kroky pro aktualizaci projektové dokumentace a stavebního povolení. „Letos máme
sněhu dost, i když extrémní to úplně není.
Máme tu něco kolem 80 cm. Jenomže pokud
není udělaný základ technickým sněhem, tak
to není úplně ideální. Letos ani nebyla žádná
obleva, aby ten přirozený sníh tál a pak zase
ztuhl. Lyžaři na sjezdovce vymetou místa a
pak se to honí, jak se dá, aby na ní něco zbylo.
Musíme si vystačit s lopatama a hážeme sníh
z lesa na sjezdovku. Kdyby byl technický sníh,
bez problému by stav sjezdovky udržel v normě i kdyby přišla větší obleva.“

Velké pozitivum sklidila jak u provozovatelů, tak samozřejmě i u návštěvníků nová
rolba.
„Rolbu nepožíváme jen na úpravu sjezdovky,
ale čistíme s ní například i parkoviště pro 140
aut, aby měli lyžaři kde zaparkovat. Do lesa
se rolbou nedostaneme, takže běžecké tratě
s ní neupravujeme. Je totiž o dva metry širší
než ta stará, která dosloužila. Maximálně s
ní můžeme projet okruh, kde nejsou stromy
nebo kde jsou volné pláně. Pak nastupuje
sněžný skútr, kterým se vyfrézuje stopa na
klasické lyžování.“
A právě trasy pro běžkaře jsou pro provozovatele černou můrou už několik sezón.
Návštěvnost běžkařů je každoročně velká
a očekávají, že budou mít trasy připrave-

né. „Když upravíme trasy pro běžkaře, je jen
otázkou času, kdy budou poničené. Už léta
svádíme marný boj s čtyřkolkaři a majiteli
sněžných skútrů, kteří bezohledně ničí naši
práci, za kterou nám mimochodem nikdo
nedá ani korunu. Ale to není jev jen u nás,
to se děje ve všech střediscích. Bohužel je to
dobou a my s tím svádíme trochu marný boj,“
poukazuje na neurvalé chování některých
jedinců Vladimír Klíma.
Alšovka má i přes tato negativa více pozitiv.
Tím hlavním je cenová dostupnost. Ceny
zde jsou výrazně levnější než na nedalekém Klínovci. Má dva vleky, takže provoz
je zde plynulý, novinkou je noční lyžování,
ale třeba také webová kamera, díky které
se můžete podívat z teplíčka domova, jak
to nahoře vypadá a podle toho se rozhodnout, zda zvolit„lyžovačku“ nebo„gaučink“.
Ale pozor, i když návštěvnost je slušná,
provozovatelé zaznamenali překvapivou
skutečnost. Na 3 dospělé lyžaře je jen jedno
dítě. Dětí jezdí čím dál tím méně a to není
zrovna pozitivní zjištění.
Jak to tedy bude s Alšovkou vypadat do
budoucna? „V létě se má rozhodnout, co
dál s areálem. Vlek je města, ale městu zároveň patří jen část pozemků. Zbytek je stále v
jednání. V tuto chvíli je provozovatelem Tělovýchovná jednota Klášterec, ale ta to už provozovat nechce. Dojede už jen tuto sezónu a
dál nechce pokračovat. Já TJ chápu, že je to
riziko, pokud se nepovede sezóna. Chápu, že
zaplatit třeba 200 tisíc za energie, jsou to pro
ně velké peníze. Snad si město vezme Alšovku
na svá bedra … uvidíme,“ řekl nám na závěr
Vladimír Klíma.
-rony-

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:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

3+1+1, pravá kůže
Původní cena: 34 900,- Kč

Cena: 19.900,- Kč
Provozní doba:
Po - Pá 11.00 - 18.00 hod.
So
10.00 - 15.00 hod.

Jirkovská 5360, Chomutov
Nákupní zóna Otvice
(u kruhového objezdu)

tel.: 474 654 838, 777 006 542

www.gauc.cz

SUPER CENY!

Klášterecké
u MKČR
podpod
číslem
E 14592.
Vydává:
Město
Klášterec
n.O., nám.
Beneše
85, 43151
Klášterec
nad Ohří. Adresa
redakce:
noviny, ChomutovKláštereckénoviny
novinyregistrovány
registrovány
u MKČR
číslem
E 14592.
Vydává:
Město
Klášterec
n.O.,E.nám.
E. Beneše
85,
43151 Klášterec
nad Ohří.
AdresaKlášterecké
redakce: Klášterecké
noviny,
ská
206, 431 51 206,
Klášterec
n.Ohří.
Tel.: +420
724Tel.:
802 804,
+420
E-mail:
http://www.klnoviny.cz
Chomutovská
431 51
Klášterec
n.Ohří.
+420
724736
802613
804,206.
+420
474 klnoviny@klnoviny.cz
371 148. E-mail: redakce@klnoviny.cz
http://www.klnoviny.cz
Odpovědný redaktor: Roman
Mgr. Lenka
Křenová
(lara).Redaktor:
Redaktor,Mgr.
fotoreportér:
Roman
Novotný
(rony) redaktor:
. Sportovní
redaktor:
Miroslav
Nyklíček
(miny). Fotoreportér:
Vítězslav
Růta. NevyžádaNovotný
(rony).
Lenka Křenová
(lara).
Sportovní
Miroslav
Nyklíček
(miny).
Fotoreportér:
Vítězslav Růta.
Nevyžádané
materiné
e se nevracejí.
Za původnost
a obsahovou
správnost
jednotlivých
příspěvků
ručíautoři.
jejichZveřejněné
autoři. Zveřejněné
nepodepsané
jsou redakční.
Podepsané
ály materiály
a fotograﬁaefotografi
se nevracejí.
Za původnost
a obsahovou
správnost
jednotlivých
příspěvků
ručí jejich
nepodepsané
články články
jsou redakční.
Podepsané
články,články,
i zkrat-i
zkratkou,
nemusí
být shodné
s názory
redakce.
Vydavatel
neručí
obsahinzerce.
inzerce.Klášterecké
Kláštereckénoviny
noviny jsou neprodejné
- AKORD
s.r.o.s.r.o.
Chomutov.
kou, nemusí
být shodné
s názory
redakce.
Vydavatel
neručí
zaza
obsah
neprodejné aavychází
vycházívvnákladu
nákladu77000
000výtisků.
výtisků.Tisk
Tisk
- AKORD
Chomutov

Nové číslo vyjde 25.
19. března
června 2008
2010
Uzávěrka příštího čísla je
17.
11.03.
6. 2008
2010
Uzávěrka pro inzerenty je
19.
13.05.
6. 2008
2010

