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Kulturní dům

Mají lidé šanci proti energetickému
gigantu? Ptali jsme se správce bytů
ČEZu - Ing. Zdeňka Šroubka

Nová studie počítá se spojením kulturního domu a knihovny.
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Kulturní dům pro 21. století
Od června letošního roku vznikala v projekční kanceláři společnosti BPO s.r.o.
studie s jasným zadáním - rekonstrukce a
přístavba Kulturního domu v Klášterci. O
čtyři měsíce později je studie dokončená
a my vám tak můžeme představit novou
podobu tohoto kulturního stánku. Studie, s jejímiž závěry vás nyní alespoň v
krátkosti seznámíme, je ale jen začátek.
V příštím roce se bude připravovat mnohem obsáhlejší a podrobnější projekt,
zajišťovat stavební povolení a hlavně
shánět potřebné finanční prostředky.
Předběžná kalkulace zatím počítá s částkou cca 80 milionů korun. Stejně jako u
ostatních rozsáhlých projektů, bude i v
případě rekonstrukce a přístavby kulturního domu město usilovat o získání
dotace z evropských.
více na straně 3.

Pohádk
hádkoový zámek

„Holandská“ konference
Na začátku týdne se
v Praze konala konference „O vzájemné
spolupráci mezi českými a holandskými
městy“, kterou pod
záštitou holandského
velvyslanectví v Praze
Ing. Stanislav Stehlík
hostil Černínský palác.
Město Klášterec nad Ohří dlouhodobě
udržuje přátelské vztahy s holandským
partnerským městem Baarn, a tak si tuto
událost samozřejmě nemohlo nechat
ujít „Nové poznatky o rozvoji měst, komunikaci s občany, rozvoji školství nebo o
společném financování projektů jsou pro
nás velmi cennou zkušeností,“ řekl nám
v telefonickém rozhovoru přímo z místa dění místostarosta města Ing. Stanislav Stehlík. Ten spolu s dalšími členy
klášterecké delegace - Ing. Kateřinou
Mazánkovou a Ing. Mirkou Sadílkovou
z odboru strategického rozvoje - jednal
na konferenci o možnostech čerpání
vzájemných zkušeností mezi městy
podporovanými českými a holandskými
ministerstvy a o navázání spolupráce
při vyhlašování společných dotačních
titulů. Další podrobnosti z dvoudenní
konference se nám do konce uzávěrky
tohoto čísla nepodařilo získat, a proto se
k tomuto tématu vrátíme v příštím vydání Kláštereckých novin.
-ronyV galerii Kryt proběhla 3. října vernisáž
výstavy obrazů a grafik kláštereckého
umělce Ladislava Steňka.
Obrazy, jejichž tématikou je převážně
pohled do krajiny očima umělce, máte
možnost shlédnout až do 27. října.

V dosud nevyužívaných sklepních prostorách zámku se už brzy otevře nová expozice s názvem „Pohádková země Vítězslavy Klimtové a Loutky rodiny Matěje Kopeckého.“ Skřítci, víly a strašidýlka známé malířky, spisovatelky a strašidloložky
Vítězslavy Klimtové a loutky rodiny Kopeckých se na kláštereckém zámku usídlí minimálně na tři roky.
Výstava bude zahájena v sobotu 18. října za účasti V. Klimtové, potulného písničkáře Pavla Půty a představitele šesté generace legendárního loutkářského rodu Karla Matěje Kopeckého, kteří se návštěvníkům představí od 14 do 17
hodin v písničkovém pořadu a loutkovém divadélku. Součástí bude i autogramiáda, příznivci a obdivovatelé skřítků se mohou přihlásit do „Klubu ohrožených strašidel“ a zakoupit knihy, lexikony a omalovánky z Pohádkové země.
Pro ty, kteří zavítají v převlecích skřítků, strašidýlek a víl či jiných pohádkových bytostí, je připravena malá odměna.
„Přijďte s námi přivítat pohádkové bytosti na zámek v Klášterci a popřát jim, aby se jim zde hezky žilo,“ vyzývá malé i velké
Hana Procházková z kláštereckého zámku.
-lara-

Lesní správa má nové sídlo „v zátiší“
V úterý 30. září se to v ulici V Zátiší jen
zelenalo. U příležitosti slavnostního otevření nového sídla Lesní správy v Klášterci
nad Ohří se tu sešli vrcholní představitelé
ředitelství státního podniku Lesy České
republiky, krajského ředitelství Teplice
i zástupci kláštereckých lesníků. Mezi
pozvanými hosty nechyběl ani starosta
města Jan Houška, místostarosta Ing. Stanislav Stehlík či bývalý starosta Ing. Zdeněk Šroubek.
Nová administrativní budova Lesní správy se začala stavět zhruba před rokem,
ovšem první myšlenky na její výstavbu
jsou mnohem staršího data. Rozsáhlý
nízkopodlažní dům přiléhá k blízkému
lesíku a na první pohled vyvolává představu moderního kanadského srubu.
Konstrukčně je stavba řešena z keramických bloků, fasádu tvoří v největší možné
míře přírodní materiály dřevo a kámen.
Stejně jako se venku vhodně doplňuje
dřevěná fasáda domu s okolní zelení,
také v interiéru dominují barvy dřeva a
lesní zeleně. V budově nové Lesní správy
Klášterec nad Ohří, jejíž stavba vyšla na 11
milionů korun, se nachází kanceláře, zasedací místnost a technické zázemí.
Všichni přítomní oceňovali hlavně cit, s
jakým byla budova Lesní správy zasazena do tohoto půvabného kousku zeleně
uprostřed města.
„Pamatuji si, že když jsem vyšel školu, tak se
do Krušných hor vydávaly umístěnky za trest.
Dnes už se situace obrací. Je ale třeba vzdát

hold těm lesníkům, kteří v nelehké době
před 20-30 lety svojí prací lesy Krušných hor
vlastně zachránili. Malým projevem díků
byl v loňském roce odhalený pomníček u
Nechranické přehrady, velkým projevem
díků je pak tato nová Lesní správa. Nerodila
se lehce, ale nakonec se nám to i díky dobré
spolupráci s místní samosprávou podařilo,“
řekl v úvodu slavnostního otevření nové
Lesní správy ředitel krajského ředitelství

Teplice Ing. Jan Ferkl. V podobném duchu
se neslo i úvodní slovo zdejšího lesního
správce Ing. Zbyňka Šobra.
Klášterečtí lesníci tak po mnoha letech
opouštějí starou lesní správu v ulici
Nádražní. Jak už jsme vás informovali v
předchozím čísle Kláštereckých novin,
o opuštěnou budovu projevilo zájem
město Klášterec. Vzniknout by zde mohly
malometrážní startovací byty.
-lara-

zdarma

Jsou klášterečtí fotbalisté
neporazitelní?
Neuvěřitelná série zápasů bez
porážky pokračuje
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zeptali jsme se ...
Na jaře letošního roku uspěl Klášterec se žádostí o dotaci na 1. etapu
regenerace zámeckého parku ve
výši 24 milionů korun ze Státního
fondu životního prostředí. Jak to
vypadá z finacováním dalších etap
této regenerace, jsme se zeptali
místostarosty Tomáše Šroubka.
V uplynulých dnech jsme obdrželi
oficiální informaci o tom, že Klášterec
uspěl se svou žádostí o poskytnutí
dotace ve výši 70 mil. Kč z Regionálního operačního programu na projekt „Regenerace zámeckého parku a
lázeňské pobřežní promenády“. Dotaci poskytne Evropská unie prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu a Ústecký kraj. Naše
město přidá ze svého rozpočtu necelých 7 mil. Kč. Chtěl bych zdůraznit,
že výše dotace vzhledem k celkovým
nákladům je pro město velmi výhodná a byla by škoda této historické šance nevyužít k dokončení revitalizace
historického centra našeho města.
Projekt zahrnuje rozsáhlou obnovu
zámeckého parku v podobě nových
cest, veřejného osvětlení, opravy
sala terreny a nádvoří zámku, nový
minerální pramen s názvem Thunův
pramen, výstavbu lázeňské pobřežní promenády s cyklostezkou, nové
řešení Zahradní ulice jako centrálního přístupu do Lázní Evženie a v
neposlední řadě vytvoření propojky
mezi zámeckým parkem a lázněmi
prostřednictvím výstavby rozsáhlého
centrálního parku s dětským hřištěm,
řadou vodních prvků, hřištěm pro
petangue a souvisejícím mobiliářem.
Zároveň tento záměr navazuje na již
podpořený evropský projekt „Regenerace vegetačních prvků zámeckého parku“, který začneme realizovat
na začátku příštího roku.
Jsem přesvědčen, že se jedná o lokalitu, která plní jedinečnou úlohu pro
relaxaci a odpočinek obyvatel města
v podobě propojení lázní, zámku,
zámeckého parku a řeky Ohře. Po
realizaci tohoto projektu vznikne
mimořádně hodnotný veřejný prostor, který nám budou moci závidět
města v rámci celé České republiky.
Realizace celého záměru začne v
dubnu příštího roku tak, aby vše bylo
hotovo do června 2010.
Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování všem, kteří se na zpracování
projektu a úspěšné žádosti o dotaci
podíleli, počínaje pracovníky městského úřadu, přes autora projektu
Ing. Tomáše Jiránka až po představitele Ústeckého kraje a připojit přání,
aby projekt nalezl podporu u místních obyvatel a byl přínosem pro příjemný život v našem městě.
HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
NA POZICI

„OBCHODNÍ ASISTENT (KA)“
„SERVISNÍ TECHNIK IT“
Podrobné informace získáte na:
Slavnostního přestřižení pásky se ujali personální ředitel Lesů České republiky
Ing. Mikuláš Říha a starosta města Jan Houška.

www.teclan.cz/prace.html
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Nájemníci a akcionáři ČEZu mají rozdílné zájmy
V předminulém čísle jsme
otiskli příspěvek Václava
Kucharského, který se postavil do čela nespokojených
nájemníků protestujících proti způsobu prodeje bytů společnosti ČEZ. Zatímco město
Klášterec i města sousední
Ing. Zdeněk Šroubek
prodávají svůj bytový fond
po jednotlivých bytech, přičemž přednost mají
stávající nájemníci, společnost ČEZ se rozhodla
prodávat po celých vchodech a to ve veřejném
prodeji nejvyšší nabídce. Nájemníci, z nichž
mnozí pro společnost ČEZ léta pracovali, se cítí
podvedení a vadí jim, že nedostali stejnou šanci
na výhodnou koupi bytu jako nájemníci města.

„Musíme si uvědomit, že ČEZ je akciová společnost, která bere v úvahu především
zájmy svých akcionářů. A těm by se asi bezúplatný převod bytů na města nelíbil.
Znamenalo by to totiž výrazné snížení hodnoty jejich akcií. Převod bytů ČEZu na
město by se podle mě dal uskutečnit v době, kdy stát ještě vlastnil 2/3 této společnosti. To už je ale minulost. A protože je pro převod bytů do majetku města potřeba
67% souhlas akcionářů, kterým stát už nedisponuje, vidím to jako dost nepravděpodobné. Jiná situace byla v 90. letech, kdy se svých bytů vzdávaly ve prospěch
města například porcelánka nebo ZKL. Stát to tehdy jako většinový vlastník společnosti ČEZ neudělal a dnes už tu rozhodovací pravomoc nemá. Taková je realita. Je
mi těch lidí líto, ale na to se mělo myslet v 90. letech, teď už je všechno jinak.“
Prodej bytů ČEZu ale není jediný případ v republice, kdy se střetávají protichůdné
zájmy soukromé společnosti a nájemníků. „Podobná situace je dnes na Ostravsku
v souvislosti s privatizací bývalých OKD. Většinu společnosti včetně zhruba 50 tisíc
bytů koupil podnikatel Bakala. ČSSD se nyní prostřednictvím svého předsedy staví za
nájemníky a chce pro ně byty vysoudit. Pochybuji ale, že by pan Bakala přistoupil na
něco jako bezúplatný převod. Ukažte mi člověka, který se dobrovolně vzdá vlastního
majetku. ČSSD měla žádat převod bytů na města v 90. letech, kdy byla u vlády a kdy
byl většinovým vlastníkem těchto podniků stát. Dnes už jsou podniky zprivatizované a
stát už v tomto ohledu moc nezmůže,“ zmiňuje historické souvislosti Ing. Šroubek.
A jaké je tedy podle Ing. Šroubka přijatelné řešení, pokud bude ČEZ trvat na
způsobu prodeje po celých domech?
„Osobně vidím jako přijatelné to, že se současní nájemníci zúčastní prodeje jako
družstvo a ČEZ je zvýhodní oproti jiným zájemcům, i když ti by přišli s vyšší nabídkou. Byla by to taková úlitba bohům. Lidé by měli byty za cenu v tomto regionu
obvyklou a ani akcionáři ČEZu by nepřišli zkrátka. Jak to ale celé nakonec dopadne, je otázka. Ovšem tak výhodně, jak si mohou byty koupit nájemníci městských
bytů, to už se asi nikomu nepoštěstí,“ dodává Ing. Šroubek.
-lara-

Do krajských voleb zbývá už jen týden

Václav Kucharský a lidé z bytů patřících elektrárenské společnosti ČEZ demonstrovali před
kadaňskou radnicí.

KDO, CO VÁS ČEKÁ NA ÚŘADĚ

Nespokojenost nájemníků je pochopitelná, ale na
celou záležitost existuje víc úhlů pohledu. Jak se
na tuto věc dívá správce bytového fondu společnosti ČEZ společnost Městská energie, konkrétně
její čelní představitel Ing. Zdeněk Šroubek?
„Na téma prodej bytů jsme se zástupci společnosti
ČEZ opakovaně diskutovali. Celá otázka je trochu složitější, než se na první pohled zdá. Obavy
nájemníků jsou pochopitelné, ale i ČEZ předkládá
vážné argumenty, které má navíc podpořené svými zkušenostmi z minula. Co se týče rozhodnutí
prodávat celé domy namísto jednotlivých bytů, je
důvodem hlavně administrativní náročnost. Místo
tisíců smluv jen několik desítek. Pokud jde o prodej
nejvyšší nabídce, pak tu svoji roli hraje obava z případných žalob, kterým by mohlo vedení ČEZu čelit
a to jak ze strany akcionářů, tak ze strany například realitních kanceláří. ČEZ už tuto situaci zažil.
Prodej bytů v Praze pod tržní hodnotou mu vynesl
žalobu ze strany realitních společností na to, že
svým postupem poškodil trh s nemovitostmi.“
Nejen klášterecký starosta, ale i jeho kolegové
ze sousedních obcí se rozhodli obrátit na ČEZ s
návrhem na bezplatný převod bytů na města. K
této možnosti se ale staví Ing. Šroubek skepticky.

Ve dnech 17. a 18. října proběhnou volby do 14 krajských zastupitelstev. V Ústeckém kraji se letos uchází o přízeň voličů 17 politických stran, hnutí a koalic, což
je o tři méně než v předchozích volbách. O 55 míst v krajském zastupitelstvu
bojuje celkem 702 kandidátů. V současném zastupitelstvu má těsnou většinu 28
zastupitelů ODS, následovaná KSČM se 17 a ČSSD s 10 mandáty. Zatímco v prvních volbách do krajů v roce 2000 se do zastupitelstva Ústeckého kraje dostali tři
klášterečtí kandidáti – PaedDr. Miroslav Řebíček, Ing. Veronika Dlouhá a PaedDr.
Václav Homolka – o čtyři roky později uspěl
už jen kandidát za KSČM Václav Homolka.
Na hlasovacích lístcích pro letošní volby
najdeme celkem 22 kandidátů z Klášterce
nad Ohří. O jejich úspěchu či neúspěchu i
o celkových výsledcích voleb vás budeme
informovat už v příštím vydání Kláštereckých novin. A na závěr několik praktických
upozornění. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu
od 8 do 14 hodin. S sebou vám stačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Volební lístky jsou k dispozici ve volební
místnosti. Pokud se voleb nemůžete ze
závažných, zejména zdravotních důvodů
zúčastnit osobně, můžete požádat zdejší
městský úřad o hlasování mimo volební
místnost, a to na telefonním čísle 474 319
618 nebo 724 571 785.
-lara-

mluvilo o tom, že znamená výrazné ulehčení pro stavebníky. Naplnila se tato očekávání?
Teoreticky stavební řízení snadnější je, ale
v praxi to není až tak jednoznačné. Některé stavby sice podléhají například zkrácenému režimu schvalování, ale přípravná
fáze je stejná, ne-li náročnější. Stavebník
musí předložit projektovou dokumentaci,
musí mít souhlasy sousedů, vyjádření od
správců sítí, dotčených orgánů apod. Je
ale pravda, že spousta staveb, u kterých
vyžadoval předchozí stavební zákon stavební povolení, je už dnes jen na ohlášení.
Vlastní rozhodnutí proto netrvá tak dlouho. Namísto měsíce jsou to jen týdny.
Alena Eclerová

V posledním díle našeho seriálu zavítáme
na stavební úřad. Ten má mezi ostatními
odbory velmi specifické postavení. Jako
jediný se totiž nezodpovídá starostovi
města, nýbrž nadřízenému krajskému
orgánu. O činnosti kláštereckého stavebního úřadu, který zajišťuje přenesenou
působnost státní správy pro správní
území města Klášterec nad Ohří a pro
územní obvody obcí Perštejn, Okounov
a Domašín, jsme si povídali s jeho zastupující vedoucí Alenou Eclerovou.
Od 1. ledna 2007 platí nový stavební
zákon. V této souvislosti se hodně

Mezi stavby, které už nevyžadují
stavební povolení, patří i menší
rodinné domy. Bez návštěvy stavebního úřadu se ale stavebník asi
neobejde ani teď.
To určitě ne. Na stavební úřad by se měl
člověk vydat dokonce ještě předtím, než
si pořídí parcelu. Je totiž dobré vědět, zda
se v územním plánu s vybraným pozemkem počítá pro stavbu rodinných domů.
Stavebník si požádá o územně plánovací
dokumentaci, ke které přiloží výkres s
umístěním na pozemku a s napojením
na inženýrské sítě. Stavební úřad posoudí,
zda umístění navržené stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací,
zda vyhovuje obecným požadavkům na

Policie informuje ...
předáni policii. Bohužel jsou tato individua stále agresivnější, obvykle se jedná
o osoby závislé na drogách. I proto jsou
tyto případy častější a je třeba je nekompromisně řešit.

Jako by se vypařil ...
X Jak se dá lehce přijít o svůj majetek se
přesvědčil zaměstnanec jednoho baru v
Klášterci nad Ohří. Odložil si totiž mobilní
telefon za téměř deset tisíc korun na pult
pod barem a když si po čase potřeboval
zatelefonovat, zjistil, že už není z čeho.
Kdosi využil jeho nepozornosti a mobil
mu odcizil. Muži pak nezbylo nic jiného,
než krádež ohlásit policii.

Vyhřátý sklep je jejich kámoš ...
X Tak jako tažní ptáci odlétají do teplých
krajů, stahují se bezdomovci z laviček k
ústřednímu topení ve vchodech panelových domů. Signálem k tomuto přesunu
pro ně bývá klesající venkovní teplota a
zahájení topné sezóny. MP upozorňuje
lidi, aby zajišťovali zvláště na večer vchodové dveře a pokud ve vchodě někoho
objeví, aby okamžitě volali strážníky.

Zloději jsou stále drzejší ...
X Strážníci MP řeší i několikrát týdně
krádeže v nákupních střediscích. Zloději
si bez uzardění naberou zboží a snaží se
s ním utéct bez placení. Například z Lidlu
si chtěli takto odnést celou tašku alkoholu. Většinou jsou dopadeni ostrahou a

využívání území a sdělí stavebníkovi, jestli
navrhovanou stavbu je možné povolit
pouze na ohlášení, či je nutné územní
rozhodnutí a následně stavební povolení.
K tomu je třeba připravit si projektovou
dokumentaci, kterou stavebník poté projedná s dotčenými orgány, se správci sítí
apod. Doložit nám musí také souhlasy
sousedů, kteří jsou ze zákona účastníky
řízení. Vše musí být dokončeno ve lhůtě,
která je uvedena v územním rozhodnutí
či stavebním povolení. Ve většině případů jsou to dva roky. Po dokončení stavby
požádá stavebník o užívání stavby, tedy
v tomto případě rodinného domu. Stavební úřad přijde ke stavebníkovi na závěrečnou prohlídku stavby, kde zkontroluje,
zda je stavba dokončena a provedena
dle schválené dokumentace, zkontroluje
všechny revize a zkoušky. Klasické kolaudační rozhodnutí zachoval nový stavební zákon jen v případě staveb stavebně
povolených do 31.12.2006. U staveb, jejíž
vlastnosti nemohou budoucí uživatelé
ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní
bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, dopravní a technická infrastruktury
atd. se vydává kolaudační souhlas.
Předpokládám, že také stavební úřad
vybírá v souvislosti se svojí činností
nějaké správní poplatky.
Správní poplatky se platí za většinu
správních rozhodnutí, které obsahoval

předchozí stavební zákon – za vydání územního rozhodnutí, za stavební
povolení, za kolaudační rozhodnutí...
Naproti tomu režimy, které přinesl až
nový stavební zákon – tj. například
územní souhlas nebo ohlášení stavby
– jsou bez poplatku. V současné době se
ale chystá novelizace zákona o správních poplatcích a je možné, že budou i
tyto úkony do budoucna zpoplatněny.
Také se dá očekávat, že dojde k navýšení stávajících poplatků. Jen pro představu, vydání územního rozhodnutí na
umístění stavby vyjde dnes na 1 tisíc
korun, stavební povolení na nebytové
prostory na 3 tisíce korun a stavební
povolení na rodinný dům, včetně přípojek, na 600 korun. Kromě správních
poplatků počítá zákon také s případnými sankcemi za nedodržení určitých
povinností. Hodně vysoké jsou hlavně
v případě nepovolené stavby. Podle
typu stavby zde hrozí pokuta až ve výši
2 miliony korun. Dost často se s nepovolenými stavbami setkáváme například
v zahrádkářských koloniích. Lidé udělají
nějaký malý přístřešek, který ale postupem doby zvětšují a rozšiřují a na konec
je z toho regulérní chata, ovšem bez
potřebného povolení. Že není všechno
v pořádku, se zjistí třeba až po dvaceti
letech, když původní majitel zemře a
zahrada i s nepovolenou nemovitostí
se stane součástí dědického řízení. Noví

Spadla klec ...
X V policejní cele skončili dva 26letí
muži. Klášterečák a Žatečák odcizili od
května letošního roku sedm motorových vozidel, a to převážně v Klášterci. V
autech nějakou dobu jezdili a následně
je odstavili na různých místech okresu. V
několika případech si z aut odnesli autorádia, nářadí, benzín a další věci. Jedno
BMW dokonce stihli prodat neznámé
osobě a utržené peníze obratem utratit.
Celková škoda na majetku se vyšplhala
na téměř 190 tisíc korun. Oba pachatelé
byli obviněni z trestných činů krádeže,
neoprávněné užívání cizí věci a poškozování cizí věci a bude na ně podán návrh
na jejich vzetí do vazby.

To byl ale divnej brouk ...
X Strážníky MP si zvolil jeden podivín jako naslouchací vrbu a svěřil jim
tajemství, že utekl z léčení a že pokud
mu nepošlou pomoc, tak si něco udělá.
Strážníci nebrali jeho poněkud zcestné
mluvení na lehkou váhu a jeli okamžitě na místo. Muže našli s rozbitou lahví,
se kterou si přímo před nimi pokusil
podřezat žíly. Museli proto proti němu
zasáhnout, ošetřit ho a nakonec zavolat
i záchranku.

majitelé pak musí dát všechno urychleně do pořádku.
Při posuzování projekční dokumentace sledujete jen technické podmínky, nebo berete v úvahu i estetickou
stránku věci?
Estetický dojem je hodně individuální.
Územní plán stanovuje pro řešené území plošné a prostorové regulativy. Je
samozřejmé, že na území, kde je územním plánem dána nízká zástava, nepovolíme stavbu výškové budovy. Kromě
územního plánu stanovuje některé
podmínky pro stavby i regulační plán.
To jsou závazné dokumenty, kterými se
stavební úřad řídí. Zatímco památkovou zónu v centru města regulační plán
postihuje, pro oblast sídlišť Klášterec
žádnou závaznou koncepci schválenou
nemá. Takže například zvolení barevnosti fasád je na dohodě mezi stavebníkem a stavebním úřadem. V tomto
ohledu neexistuje žádný dokument,
který by zavazoval vlastníky domů držet
se nějaké jednotné linie. Samozřejmě
bychom se bránili nějakým excesům
typu černý či khaki panelák, ale ostatní
barevné variace jsou věcí osobního vkusu a názoru každého z nás. Co se líbí jednomu, to se někomu třeba vůbec nelíbí.
A tak se stavební úřad snaží o kompromis, který bude přijatelný pro stavebníka, stavební úřad i občana města. -lara-
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Napsali jste do redakce ...

Město připravuje rekonstrukci kulturního domu
Studie rekonstrukce a přístavby Kulturního domu v Klášterci se vyznačuje jednou novinkou a tou je
spojení kulturního domu s knihovnou. „Hlavním cílem tohoto projektu je umožnit lepší využití stávajícího
objektu a soustředit pod jednu střechu kromě činnosti kulturního domu a přemístěné knihovny i aktivity
spolkového života ve městě,” vysvětluje vedoucí odboru strategického rozvoje Ing. Mazánková. Výsledkem přestavby by tak měl být namísto dnešního trochu ospalého a nedostatečně využitého kulturního
zařízení multifunkční kulturní stánek kypící životem po většinu dne i roku.

Přemístění knihovny do kulturního domu si samozřejmě vyžádá nejen rekonstrukci původního objektu, ale také novou přístavbu. Návrh je zpracován ve dvou variantách. První počítá s dvěma patrovými
přístavbami po obou bočních stranách stávající budovy, v případě druhé varianty bude jedna z přístaveb pouze přízemní. Studie počítá i s úpravou bezprostředního okolí kulturního domu.
Na začátku vypočítává studie některé nedostatky současného kulturního domu: špatný přístup pro
méně pohyblivé osoby, nevhodné umístění kavárny v 1. patře, neatraktivní asfaltové parkoviště přímo
před budovou, nedostatečné zázemí pro účinkující, zastaralé vnitřní vybavení a instalace, vlhkost v
suterénu, chybějící skladové prostory pro právě nevyužívaný nábytek nebo to, že téměř celé přízemí
není určeno pro využití veřejností. Přes veškeré změny, se kterými studie přichází, by se vnější architektonická podoba kulturního domu neměla nějak výrazně změnit. Autoři studie rozhodně nechtějí
přetvořit tuto typickou stavbu 60. let v prudce moderní sklo-kovový palác. Právě naopak. „Přístavby na
východní a západní straně jsou navrženy v souladu s původním tradicionalistickým charakterem. Tomuto
výrazu bude také lépe odpovídat návrat k původní barevnosti fasád. V interiéru bude ve stávajících částech v maximální možné míře zachována stávající umělecká výzdoba vypovídající o době vzniku objektu
(mozaiky, reliéfy, kryty topení apod.). V nových částech bude dána přednost tradičním materiálům (omítané plochy, keramika, dřevo) před materiály soudobými,“ píše se doslova ve zmíněné studii.

No Bullies Fashion
Na úterý 30. září pozval senátor MUDr. Richard Sequens
spolu s paní Bělou Gran Jensen, prezidentkou stonožkového hnutí „Na vlastních nohou“, výherce literární a výtvarné
soutěže„Boj se šikanou (NO Bullies Fashion)“ do sídla Senátu ve Valdštejnském paláci na slavnostní vyhodnocení této
soutěže. Krásné reprezentativní prostory podtrhly slavnostní ráz této akce.
Studentka kvarty kláštereckého Gymnázia a Střední
odborné školy Adriana Šindelářová byla jednou z pětadvaceti oceněných z celé České republiky, kteří za doprovodu
svých učitelů, ředitelů škol nebo starostů měst ( ti všichni
se na realizaci místních kol podíleli) převzali z rukou paní
Běly a pana senátora Sequense diplom a trička se symboly
soutěže „No Bullies Fashion“.
Mladí spisovatelé a malíři si i se svým doprovodem prohlédli historické prostory Valdštejnského paláce a poté usedli
v jednacím sále do lavic, ze kterých členové horní komory
Parlamentu ČR spolurozhodují o nových zákonech. Patron
soutěže MUDr. Richard Sequens poděkoval všem za jejich
snahu co nejlépe se vyjádřit k problematice šikany - zlořádu,
Adriana Šindelářová
který nemá v životě rozumných lidí co pohledávat. Paní Běla
pak připomněla nedávnou tragickou událost ve finské škole, kde jeden ze studentů zastřelil několik svých
spolužáků. Naznačila tím, v co může šikana přerůst, pokud se nebudeme snažit ji potlačovat. Na základě
studentských prací vznikla kniha „Nechtěné dědictví“, která by měla čtenáře přimět k zamyšlení nad hrůzností šikany. Jednu z oceněných prací velmi krásně přednesla herečka Eva Hrušková. Oceněným přišel
zazpívat Josef Vágner píseň s názvem Mindrák - skladbu složenou speciálně pro projekt „Boj proti šikaně.
A jako na všech stonožkových akcích na závěr zazněla stonožková hymna Nezůstávej sám. Poděkovat bychom chtěli nejen Adrianě Šindelářové, ale také starostovi města panu Janu Houškovi, který převzal nad
tímto projektem patronát.
Mgr. Hana Marková

Britská společnost JEYES s.r.o.
zabývající se výrobou čisticích prostředků a doplňků na toalety,
vonnými a desinfekčními prostředky

se sídlem v Kadani, Královský Vrch 1990
Kulturní dům v Klášterci vznikal počátkem 60. let minulého století

A jak bude vypadat vnitřní uspořádání? Suterén objektu bude nadále patřit technickému zázemí, některé dnes nevyužité prostory poslouží jako další šatny pro účinkující. Na místo dnešních kanceláří, které
se nacházejí po obou stranách hlavního vstupu, je plánována kavárna pro veřejnost. Za vstupní halou,
kde dnes vede chodba do kanceláře ředitele a učebny autoškoly, se bude nacházet vstup do městské
knihovny. Centrální pult a na něj navazující sklad knih rozdělí prostor vyhrazený knihovně na část pro
dospělé a pro děti, které se budou nacházet v přízemí obou bočních přístaveb. Vzhledem k rozsáhlejšímu knižnímu fondu je pro oddělení dospělých vyhrazeno i první patro jedné z přístaveb. S prostory pro
zaměstnance kulturního domu a knihovny se počítá v zadní části budovy. Pro účinkující i zaměstnance
je zde naplánován také samostatný vstup. V 1. patře je na místě dnešní kavárny navržen víceúčelový
prostor, který lze členit na menší pomocí posuvných akustických příček. Tato část může sloužit jako klubovny pro aktivity různých spolků nebo - po roztažení příček - jako doplňkový prostor pro občerstvení
při větších akcích. Na západní straně je k sálu přistavěn podélný trakt pro ukládání právě nepoužívaného
nábytku. Před vstupem do sálu se počítá s vybudováním nového schodiště do 2. patra. V tomto 2. patře bude na úrovni dnešní promítací kabiny vysunut do sálu balkon ke zvýšení kapacity sálu. V západní
přístavbě je navržen bezbariérový výtah spojující přízemí a 1. patro. Součástí rekonstrukce kulturního
domu je například také kompletní výměna vnitřních rozvodů (vody, tepla, elektřiny), instalace klimatizačního zařízení nebo vybudování bezbariérových WC a vnější šikmé rampy ke hlavnímu vstupu.

hledá vhodné kandidáty na tyto volné pracovní pozice:

• Operátor-operátorka do výroby
• Seřizovač
• Míchač
PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU!
Nabízíme:
•
•
•
•

zajímavé platové podmínky
stabilní zaměstnání v příjemném a čistém prostředí
příspěvek na stravování
zajišťujeme dopravu z Jirkova, Chomutova, Kadaně,
Klášterce nad Ohří, Mašťova, Radonic
Bližší informace na tel. čísle

474 699 811, 474 699 804

Mimořádný svoz vysloužilých elektrospotřebičů
Pokud se týká prostoru před samotným kulturním domem, i tady se plánují velké změny. Stávající parkoviště se přesune k východnímu boku budovy. Protože nové boční parkoviště nenabídne dostatek míst,
bude třeba domluvit se s okolními obchodními domy o využití jejich parkovacích ploch. Studie ruší také
ne příliš vhodně řešený vjezd a výjezd od kulturního domu na silnici 1/13. Nové připojení by mělo být z
ulice Sadová v místě stávající křižovatky„T“ u parkoviště supermarketu Plus. Dopravní řešení dále obsahuje
objízdnou komunikaci podél severní a východní strany kulturního domu napojenou na parkoviště supermarketu Lidl. Jak přesun parkoviště, tak nový vjezd má zajistit zklidnění prostoru před hlavním vchodem
do nově zrekonstruovaného kulturního stánku. Návštěvníkům, kteří se rozhodnou využít posezení na venkovní terase, se tak namísto asfaltového parkoviště naskytne pohled na zeleň a fontánu.
Pokud se záměry projektantů podaří zrealizovat, nabídne nový kulturní stánek v centru města důstojné
zázemí nejen pro návštěvníky a zaměstnance kulturního domu, ale také pro čtenáře, divadelníky nebo
členy nejrůznějších spolků a sdružení.
-lara-

Již podruhé v letošním roce se v Klášterci uskuteční speciální svoz vysloužilých elektrospotřebičů
z domácností, jako jsou např. žehličky, pračky, televize, varné konvice, mikrovlnky, fény, mixéry,
počítače, tiskárny či elektrické nářadí. Obyvatelé sídlišť mohou elektroodpad odložit ke kontejnerovým stáním v sobotu 25. října do 12:30. Pracovníci společnosti Klášterecké služby,s.r.o. je ihned
po skončení mimořádného sběru odvezou do sběrného dvora v Ciboušově. Stejná akce se plánuje i v následujících dvou týdnech: 1. listopadu pro obyvatele rodinných domů (včetně Útočiště) a 8. listopadu pro obyvatele z okolních obcí (Klášterecká Jeseň, Rašovice, Suchý Důl, Ciboušov,
Lestkov). Zde mohou vysloužilé elektrospotřebiče odložit na místo, kam obvykle umísťují popelnice v den svozu komunálního odpadu. Mimořádný svoz elektroodpadu mohou využít všichni
obyvatelé města. Služba je zdarma a jedinou podmínkou je, aby elektrospotřebiče odložené v
těchto dnech ke kontejnerovým stáním byly kompletní. Odebrané elektrozařízení může být totiž
využito k dalšímu zpracování jen tehdy, pokud obsahuje všechny stanovené součásti.
V období kolem vánočních svátků pak připravuje město Klášterec nad Ohří mimořádný svoz velkoobjemového odpadu. O konkrétních termínech vás budeme včas informovat.
-lara-
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Náměstek hejtmana navštívil lázně
důležitým impulzem pro další rozvoj.
Klášterec je pěkné město a je dobře, že se
toho snaží využít. Pokud se klienti naučí
do Klášterce jezdit, budou mít zájem o
další služby a je tu tedy prostor pro rozvoj podnikání a služeb, z kterých mohou
těžit všichni.

Ing. Petr Fiala

Na svých toulkách po zdejším regionu
se náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Petr Fiala zastavil také v Klášterci.
Jeho návštěvu jsme využili ke krátkému
rozhovoru.
Rozvoj lázní je jednou z priorit města
Klášterce nad Ohří. Za poslední zhruba tři roky prošel zdejší lázeňský areál velkou proměnou. Jak vy osobně
hodnotíte současnou podobu lázní
Evženie?
Stručně řečeno, líbí se mi. Mají moderní
kabát a dokáží uspokojit i náročné hosty.
Dnes je právě kvalita tím, co láká hosty a
věřím, že „nové“ lázně o ně nebudou mít
nouzi.
Místní lidé zatím vnímají lázně spíš
jako něco, co vzniklo především pro
turisty. Mohou být prosperující lázně
přínosem i pro obyvatele města?
Určitě ano, lázně mohou město velmi
výrazně oživit a jejich rozvoj může být

Před dvěma sty lety byly severočeské
Teplice špičkovými evropskými lázněmi. Ve 20. století ale Ústecký kraj získal
nálepku kraje zasvěceného převážně
těžkému průmyslu a energetice. Teď
se zdá, že jsme svědky znovuzrození
lázeňství v tomto koutu naší země. Jak
vidíte budoucnost lázeňství v Ústeckém kraji?
Lázeňství k našemu regionu jednoznačně patří a věřím, že se jeho tradici podaří
oživit a tato oblast se bude rozvíjet. Je ale
potřeba zbavit region nálepky, kterou jste
zmínila. V tom se snaží pomáhat Ústecký
kraj, který region propaguje doma i v
zahraničí. Pokud dokážeme lázeňství
účinně propagovat a dáme o sobě vědět,
vidím jeho budoucnost optimisticky.
Jak se k rozvoji lázeňství na svém území staví Ústecký kraj? Podporuje ho? A
pokud ano, jak se tato podpora projevuje v praxi?
Jak už jsem řekl, kraj se zaměřuje na propagaci regionu. Na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu představujeme region jako pestrý a atraktivní
turistický cíl. Stejně tak je tato oblast cestovního ruchu představena v propagačních materiálech, které kraj vydává. I do
budoucna v tomto směru připravujeme
několik rozsáhlých projektů, které budeme realizovat i s využitím peněz z Evropské unie.
-lara-

Nová služba Vizab security
jako novou službu pro stávající, ale i nové
zákazníky jsme připravili

OZBROJENÉ PŘEVOZY
FINANČNÍCH HOTOVOSTÍ
Tyto převozy budou v dosahu naší radiové sítě,
tj. Klášterec nad Ohří, Kadaň, Perštejn a blízké okolí

http://www.vizab.cz/pokryti.php
Vybavení auta určeného pro převoz finančních hotovostí:
• 1-2 ozbrojení zaměstnanci s neprůstřelnou vestou
• Služební pes
• Bezpečnostní kufr třídy C
/ siréna, signalizační dým, barvící modul /
• Střežení auta pomocí onisystému
/ více info na www.onisystem.cz /
Tato služba je určená pouze
pro klienty
pultu centralizované ochrany

Vizab security

Noční výsadek začíná

24. října v 17.30 hodin !!
Dům dětí a mládeže pořádal 3.10. střeleckou soutěž pro chlapce i dívky Veselý
brok ve střelbě ze vzduchovky a už pro
vás připravil další zážitky v podobě Nočního výsadku. Co k tomu budete potřebovat? Tak předně přihlášku, kterou
získáte v DDM, potom teplé oblečení,
pevné boty, do batohu svačinu, pití, spa-

;¶4,&+5&#&;13«$&
"Ç,ė.ĝ4
Udělejte
1PTLZUOŞUF
7ÈÝBVUPNPCJM
ze
svého auta,
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domu,
či plotu
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reklamní plochu!
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o čem se mluví ...
Odbor kultury, marketingu a cestovního
ruchu přichází s dalším způsobem, jak přilákat turisty k návštěvě našeho města. Po
turistickém portálu a návštěvnické kartě
3K vsadil odbor tentokrát na staré dobré
dopravní značení. Před začátkem příští
turistické sezóny by se měly podél silnice
1/13 objevit dopravní značky upozorňující projíždějící řidiče na významné kulturní
památky a turisticky zajímavá místa v Klášterci. I když by se mohlo zdát, že umístění
několika značek nemůže být nic složitého,
opak je pravdou. Při označování turistických a kulturních cílů se musí města řídit
zvláštními předpisy. Ty rozhodují nejen o
grafické podobě značky a o jejím přesném
umístění, ale také o tom, které cíle může
město tímto způsobem zviditelnit. Česká
centrála cestovního ruchu vydala před
časem aktualizovaný seznam významných kulturních a turistických cílů v jednotlivých regionech. V případě Klášterce
jsou v seznamu uvedeny zámek, lázeňský
areál a městská památková zóna.
„Krátce před prázdninami jsme zaslali na
Ministerstvo kultury loga a nechali zpracovat projekt u odborné firmy. Souhlasné
vyjádření ministerstva, loga a kompletní
projekt jsme následně odeslali k posouzení
správci komunikace, tj. krajskému úřadu.
V současné době čekáme na vyjádření
krajského odboru dopravy, které se týká
podmínek umístění značek a schválení
jejich provedení,“ popisuje dlouhou cestu
od záměru k samotné realizaci vedoucí
odboru Miroslav Foltýn.
Značky upozorňující na zámek a lázně by
se měly nacházet na příjezdu od Karlových
Varů v místě černýšské roviny a ze směru
od Chomutova na místě bývalé vernéřovské zastávky. Jedná se o speciální hnědé
cedule s bílým nápisem a logem o rozměrech 2x1,5 m. Speciální turistické značení
by mělo projíždějící řidiče upozornit i na
blízkost hradních zřícenin Šumná a Lestkov. Protože se ale tyto značky objeví na
silnicích nižších tříd, bude proces schvalování o něco jednodušší.
-lara-

CHCETE BÝT V OBRAZE?

navštivte náš webový portál

www.klnoviny.cz

cák... ale hlavně hodně odvahy!!
Ten, kdo ji nemá, může zkusit něco z
jiného soudku. Tradiční soutěž v napodobování zpěváků, zpěvaček a skupin se
nezadržitelně blíží. Tak pokud si myslíš,
že zvládneš vystoupení na pódiu před
plným sálem, neváhej a přijď na konkurz. Vybereme z vás ty nejlepší!!

Konkurz na Playback začíná

19. října v 14.00 hodin
v KLUBÍČKU !!

Město Klášterec nad Ohří ukončilo soutěž

„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU VE MĚSTĚ“
V polovině června vyhlásilo město Klášterec soutěž O nejhezčí květinovou výzdobu.
Zatímco v okolních městech se podobné soutěže konají již několik let, v Klášterci to
byla premiéra. Soutěžilo se kategoriích rodinný a bytový dům. Do soutěže se mohl
majitel květinové výzdoby přihlásit sám, nebo jej mohli nominovat jeho sousedé,
což byl i případ nejstaršího účastníka soutěže 98letého Josefa Vlka. Porotu tvořili členové komise pro občanské a sociální záležitosti. Ti nakonec určili následující pořadí:
v kategorii rodinný dům zvítězila se svojí květinovou výzdobou Helena Koblitzová
z Klášterecké Jeseně, druhé místo získala Václava Adámková z Bezručovy ulice a
pomyslnou bronzovou medaili si za výzdobu rodinného domu odnesl Bc. Jaroslav
Kohout z ulice Vítězná. V kategorii bytový dům se porotě nejvíc líbila záplava květin
zdobících okna v bytě Lenky Hlubiňákové v ulici Pod Stadionem. Na druhé příčce se
umístil Josef Vlk z ulice Boženy Němcové, třetí nejhezčí výzdobu měla podle skupiny
hodnotitelů Nina Kronková z ulice Školní a čtvrtý skončil Jiří Koloc z ulice Žitná. Slavnostní předání cen proběhne v pondělí 13. října v zámeckém salonku.
Klášterecké noviny blahopřejí všem vítězům.

Hrad Lestkov bude přístupnější

Je to už dva roky, co se díky rozsáhlé prořezávce stala zřícenina hradu Šumná dominantou celého okolí. Zbytky kamenné věže tyčící se nad městem jsou už opět zdaleka
viditelné a lákají nejednoho projíždějícího návštěvníka k výšlapu na zalesněný kopec.
Šumná - nebo chcete-li Šumburk – není ale jedinou hradní zříceninou v těsné blízkosti
Klášterce. Na druhé straně řeky Ohře se tyčí nad stejnojmennou vesnicí hrad Lestkov,
známý též jako Egerberk. Středověké rozvaliny jsou ovšem zdola kvůli bujné vegetaci
jen těžko rozeznatelné. Nabízí se otázka, proč město nevyčistilo spolu s Šumnou také
okolí Lestkova. Vysvětlení je jednoduché. Vlastníkem lesů v sousedství hradu Lestkov
není totiž město, ale Vojenské lesy. Jak se ale zdá, mohl by se dosud utajený Lestkov
brzy ukázat v celé své kráse podobně jako jeho mladší bratříček na druhé straně. Vojenské lesy připravují ve spolupráci s městem Klášterec a Základní školou ve Školní ulici
návrat hradu na seznam vyhledávaných turistických míst. Kromě výrazného prořezání
přístupové cesty a samotného vrcholku je v plánu i vybudování naučné stezky a chybět
by nemělo ani nové turistické značení umístěné na okolních silnicích.
-lara-

Noví občánci města

VZPOMÍNKA
3. října uplynul rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
dcera, sestra, teta a
manželka paní
Alena Řezníčková
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Jaroslav, rodiče, bratr Slávek, sestry Líba a Blanka a ostatní příbuzní.

Aneta Babocká

Hynek Hicl

Adéla Heroutová

Tadeáš Ptáčník

Sofie Volešenská

Dne 7. října 2008 by
se dožila 80 let naše
drahá maminka
Marie Hromádková
Na její milý úsměv
a mateřskou lásku
nikdy nezapomenou
dcery Hana Procková
a Iva Čápová s rodinami. Kdo jste ji znali,
věnujte naší mamince tichou vzpomínku.

Viktorie Ederová

Jakub Moro

Matyáš Bečka

Lukáš Olah

Karolína Rusínová
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Týden knihoven
Městská knihovna v Klášterci se i v letošním roce zapojila do celostátní akce
Týden knihoven. Stávající i budoucí čtenáři se tak mohou těšit na celou řadu zajímavých pořadů a „akčních nabídek“.
„Po celý říjen bude platit pro nové čtenáře pouze poloviční zápisné. Stejně jako
v loňském roce jsme také letos připravili
celoměsíční amnestii na 4. upomínky.
Všem „hříšníkům“ nabízíme možnost
vrátit vypůjčené knížky. Nebude je to nic
stát a ani se na ně nebudeme nějak mračit. Jde nám opravdu jen o to, abychom
dostali knížky zpátky. V týdnu od 6. do 10.
října pak odpouštíme poplatky za všechny
upomínky,“ láká do knihovny zapomnětlivé čtenáře její ředitel Mgr. Biša.
Kromě této mimořádné nabídky připravili zaměstnanci knihovny pro své čtenáře
také zajímavý doprovodný program.
„Středu 8. října jsme věnovali dětem. V
oddělení pro děti a mládež probíhá odpoledne soutěží a kvízů „Čtu a vím“. Hned
druhý den – tj. 9. října – se v oddělení pro
dospělé uskuteční od 16.30 posezení u kávy
se spisovatelkou a zároveň kláštereckou
rodačkou Petrou Makoliovou. Součástí speciální říjnové nabídky je i oblíbená výstava
chryzantém ve vestibulu knihovny. Tyto
krásné podzimní květiny mohli návštěvníci
obdivovat už 1. října a k vidění budou opět
29. října. Věřím, že si v naší říjnové nabídce najde každý něco, proč k nám zavítat,“
dodává závěrem ředitel Biša.
-lara6. FANTASTICKÉ
KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
25. října od 19 hodin
BLADE RUNNER
Divadelní společnost KLAS Klášterec
26. října od 15 hodin
LOUTKOVÉ
POHÁDKOVÉ PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI
Divadlo V boudě Plzeň.
26. října od 19 hodin
NÁDHERNÝ LETNÍ DEN ANEB KDO
JSME, KAM JDEME A KOLIK NA TO
MÁME ČASU
Spolek loutkářů Na holou Hořovice
– účast na letošním Jiráskově Hronově.
27. října od 19 hodin
PES BASKERVILLSKÝ
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa.
28. října od 19 hodin
NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
ANEB FIGARO SEM, FIGARO TAM
Divadelní studio D3 Karlovy Vary.
29. října od 19 hodin
A TAK TĚ PROSÍM, KNÍŽE!
Divadýlko Na dlani Mladá Boleslav. Účastník loňského Jiráskova Hronova.
30. října od 19 hodin
SLEPICE
Rádobydivadlo Klapý.
31. října od 19 hodin - LOĎ
od 20.30 hodin - KINO
DS při TJ Sokol Lázně Toušeň.
31. října od 19.45 hodin - malý sál
HUGO
Teatro Hugo Semily - účastník letošního
Jiráskova Hronova.

NOVINKY

Autoškoly Ing. Jan Chvátal
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov
kurzy sk. C s novým vozem zn. IVECO s ABS a klimatizací

KAM ZA KULTUROU ...
.

kurzy sk. C + E s novým tandemovým vlekem s ABS
kurzy sk. D s nově zakoupeným autobusem zn. KAROSA s ABS

Zahajujeme ihned - u nás nečekáte!
Zdarma profesní průkaz řidiče!

Akce: Osobní automobil - sk. „B“
- navíc jízdy před zkouškou (v ceně 1000 Kč) ZDARMA
- učebnice, CD a vypracované otázky z techniky (v ceně 500 Kč)
ZDARMA

Kontakt: tel.: 602 791 791, e-mail: chvatal@ktkadan.cz
Napsali jste do redakce ...
Dům dětí a mládeže Volňásek v Klášterci nad Ohří se
zapojil do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu a
uspořádal v úterý 23.9. 2008
sbírku pod názvem ,,Den,
kdy svítí světlušky“.
Cílem projektu je přiblížit
široké veřejnosti svět nevidomých. Světluška spojuje
dobrovolníky, umělce, neziskové organizace a nevidomé.
Přispívá na speciální pomůcky, které ,,mluví“ nebo mají
hmatový displej, na psí vodící pomocníky, osobní asistenty pro nevidící děti, tak aby mohly chodit do běžných škol a
senioři nemuseli trávit podzim života v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, co nevidí
nebo vidí velmi špatně na jejich cestě k samostatnosti. Patronkou projektu je Aneta Langerová. Celkem se do projektu zapojily tři dvojice, které prodávaly po městě upomínkové
předměty, kterým byly náramky svítící ve tmě a magnetky s obrázkem, jehož autorkou je
nevidomá Pavla Francová.
Podařilo se prodat všechny předměty a tím přispět na konto Nadačního fondu Českého
rozhlasu částkou 9 274,- Kč.
Andrea Mokrišová, ředitelka zařízení

Podpořte Bílou pastelku
Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos pořádá Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých. Ve více než
dvě stě padesáti městech se tak znovu
objeví dobrovolníci v bíločerných tričkách a budou prodávat originální bílou
pastelku. Výtěžek sbírky bude použit na
speciální výukové programy pro zrakově
postižené. Záštitu nad akcí převzala paní
hraběnka Mathilda Nostitzová.
Jak podpořit Bílou pastelku?
• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích nejen města Klášterce
nad Ohří dne 15. října 2008
• kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech
• zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30,- Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 87777
• převodem na účet 19-99663399/0800

Češi o Holanďanech a naopak
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do 30. října
Galerie SCHKO Weberův dům
KRAJ PROMĚN
Autorská výstava fotografií Ing. Pavla
Záhorce
10. října až 17. listopadu
Zámek
PODZIMNÍ SALON
KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Vernisáž se koná 10. října od 17 hodin v
galerii Thun
10. října od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
10. října v 19.00 hodin
Kino Svět
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
USA 2008, 104 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
11. října od 19 hodin
Zámek
JIŘÍ A DRAK
Večerní loutkové představení na zámecké věži
Vstupné: 30,- Kč
11. října v 17.00 hodin
Kino Svět
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
VB/USA 2008, 144 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
13. října v 17.30 a 20.00 hodin
Kino Svět
MAMMA MIA
VB/USA/Německo 2008, 109 minut,
české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
14. října v 19.00 hodin
Kino Svět
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR 2008, 95 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
15. října v 19.00 hodin
Kino Svět
STRACH(Y) ZE TMY
Francie 2007, 85 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 55,- Kč

SUDOKU ...

Pro volnou chvíli

5

do 27. října
Galerie Kryt
VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIK
LADISLAVA STEŇKA
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16. října od 17 hodin
Kulturní dům
SPOLEČENSKÝ VEČER V RÁMCI
CELOSTÁTNÍ AKCE „TÝDEN S SPCCH“
Vstupenky v hodnotě 50,- Kč lze zakoupit každé pondělí od 16 do 17 hodin
v kanceláři 2. ZO SPCCH společenský
dům Panorama.
16. a 17. října v 16.00 a 18.00 hodin
Kino Svět
VALL-I
USA 2008, 103 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

17. října od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
17. října od 18 hodin
Zámek
PRŮŘEZ OPEROU DALIBOR
ve velkém renesančním sále
18. října od 14 hodin
Zámek
POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ A LOUTKY RODINY KOPECKÝCH
Vernisáž výstavy ve sklepních prostorách
zámku.
18. října od 14.30 do 16 hodin
Zámek
PÍSNIČKOVÝ POŘAD PRO DĚTI
Účinkují Vítězslava Klimtová, Pavel Půta,
Karel Matěj Kopecký s Divadlem na
Nitích. Bude následovat autogramiáda
Vstupné: 30,- Kč, děti 20,- Kč
18. října od 19 hodin
Kulturní dům
PŘÍPAD GRENDWAL
Hraje divadlo Navenek Kadaň.
Vstupné: 40,- Kč
19. října od 15 hodin
Kulturní dům
PANNA A NETVOR
Klasický pohádkový příběh v podání
Divadla Pohádka Praha.
Vstupné: 40,- Kč
19.října od 14 hodin
DDM Klubíčko
KONKURZ NA SOUTĚŽ
PLAYBACK KIDS
20. a 21. října v 17.30 a 20.00 hodin
Kino Svět
MÁJ
ČR 2008, 75 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
22. října od 19 hodin
Kulturní dům
TRAVESTI SHOW SKUPINY KOČKY
Vstupné: 150,- Kč
22. října v 19.00 hodin
Kino Svět
RENÉ
ČR 2008, 83 minut, české titulky. Mládeži
do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
23. října v 19.00 hodin
Kino Svět
ROLLING STONES
USA 2008, 108 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
23. října od 16 hodin
Kulturní dům
AKADEMIE ŠKOL
24. a 25. října od 18.00 hodin
Kino Svět
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA 2008, 112 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 30,- Kč
24. října od 19 hodin
Kulturní dům
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU
Vstupné: 80,- Kč

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

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

Od počátku 90. let minulého století vznikla celá řada partnerství mezi českými a nizozemskými obcemi. Za více než dvacet
let od vzniku prvního česko-nizozemského partnerství mezi
městy se bezpočet Nizozemců a Čechů seznámil s kulturou,
zvyklostmi a zvláštnostmi druhého národa. O nizozemských
dojmech z české reality a naopak toho už bylo napsáno mnoho. Vždyť to znáte: údiv Holanďana, když si jeho první český
host zouvá v předsíni boty; nebo zděšení Čecha, když vidí
při první návštěvě holandské hospody, jak se pivo čepuje do
dvoudecky. Pro nás je však zajímavé, do jaké míry odpovídá
obrázek, jaký mají Nizozemci o Češích a naopak, tomu, co si
o sobě myslí sami.
Chcete nám to pomoct zjistit? Hledáme osobní příběhy Čechů a Moravanů o Holanďanech a Holandsku. Nechceme
žádné referáty a přehledy oficiálních aktivit, ale subjektivní
zkušenosti, postřehy, anekdoty. Čím více předsudků, tím lépe!
Chcete-li se o ně podělit, posílejte nám je na adresu: Nederlandse Taal en Cultuur, Karlova 18, 110 00 Praha 1 nebo mailujte na: info@ntcntc.cz
Obdobné shromažďování zkušeností a zážitků probíhá také
v Holandsku. Konečným cílem je vybrat nejzajímavější příspěvky a sestavit z nich (pokud možno dvoujazyčnou) knihu
o česko-nizozemských překvapeních, nedorozuměních, vzájemném pochopení a nových pohledech na věc.
Na Vaše příspěvky se těší
Veronika ter Harmsel Havlíková

do 16. října
Zámek
VÝSTAVA KERAMIKY MGR. JANY
FABIÁNOVÉ A FOTOGRAFIÍ ELIŠKY
FISCHEROVÉ
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Neuvěřitelná série neporazitelnosti stále pokračuje Kláštereckým hokejistům se na začátku sezony nedaří
Siad Souš B – FK Klášterec 4 : 4 ( 3 : 1 )

FK Klášterec – Tatran ZKZ Podbořany 1 : 0 ( 0 : 0 )
Do 6. kola skupiny C 1. B třídy krajského přeboru nastupovali klášterečtí fotbalisté proti celku Podbořan s vědomím, že případná výhra bude znamenat jubilejní dvacátý neprohraný mistrovský zápas
v řadě. Cesta k nevídané gólové šňůře však nebyla z nejlehčích.

Momentka z utkání Klášterec - Podbořany

Už ve čtvrté minutě hosté zahrozili, když prokličkovali domácí
obranou a podařilo se jim dokonce vystřelit. Míč však naštěstí
skončil jen vedle Pařilovy branky. Klášterečtí se do první pořádné
šance dostali až ve dvanácté minutě. Stejně jako v případě podbořanské šance skončil míč daleko vedle branky hostů. Nejblíže
gólu byli domácí hráči pět minut před koncem poločasu. Na centr Petra Papouška z rohu byl však kapitán Jaroslav Holý krátký a
šikovně centrovaný míč netrefil. Naopak velké štěstí měli domácí
o tři minuty později, když ve vápně zapomněli na podbořanského útočníka. Jeho prudká střela naštěstí opět skončila vedle
Pařilovy branky. A těsně před koncem poločasu zachránil kláštereckou kůži brankář Pařil, když vyrazil na roh nebezpečnou střelu
hostujícího útočníka.
Druhý poločas už byl vyloženě v režii domácích, kteří prakticky
nepustili hosty do vážnější šance. Už v padesáté minutě orazítkoval Josef Papoušek tyč podbořanské branky. A byl to opět
Josef Papoušek, který stál na začátku prvního a jediného gólu
domácích. V jednašedesáté minutě se odvážně vrhl do souboje
s obránci i brankářem hostů a skončil otřesený na trávníku. Míč se
však dostal k Procházkovi, který jej umístil do podbořanské sítě.
V devětašedesáté minutě mohli podbořanští fotbalisté vyrovnat.
Obránci zapomněli na jednoho z hostujících útočníků, který se tak
sám řítil na Pařila. Ten sice proti míči vyběhl, ale minul ho. Pařilův
kousek hostujícího hráče natolik zmátl, že mu chvilku trvalo, než
se vzpamatoval. Mezitím se k míči dostal Petr Papoušek a odkopl
míč do autu. Domácí pak ještě pět minut před koncem dali druhý
gól. Bohužel z ofsajdu, takže nakonec se Klášterec musel spokojit
s těsnou výhrou 1:0.

Tenistům patří 6. místo v republice
Klášterečtí tenisté (ročník narozeni 2001 a mladší) se 27.9.
zúčastnili Mistrovství ČR, které hostila mekka českého tenisu - pražská Štvanice. Do tohoto závěrečného turnaje se
dostali jen vítězové krajů ČR. Družstvo Tenisového klubu
Lázně Evženie zastupovalo Ústecký kraj.
Los ani tentokrát kláštereckým tenistům nepřál a stejně jako
v minulém roce se náš tým utkal hned na úvod s favoritem družstvem TK Precolor Přerov. S Přerovem naši tenisté dokázali hrát vyrovnanou partii, přesto se nakonec po prohře 3:5
museli sklonit před kvalitou soupeře. Naši svěřenci ale dál
podávali velmi slušné výkony, což dokazuje například suverénní výhra nad tenisty reprezentujícími Západní Čechy 7:1.
V konečném účtování nakonec obsadili krásné 6. místo.
Družstvo Klášterce hrálo ve složení: zleva - Karolína Nováková, Kryštof Zapský, Lucka Ježková, Lenka Podhoná a
Lukáš Adam.

HC Klášterec – HC Děčín 4 : 7 (2:1, 0:4, 2:2)
Začátek druhého domácího vystoupení kláštereckých
hokejistů vůbec nenapovídal tomu, jakým debaklem
střetnutí s Děčínem nakonec skončí. Za záda děčínského
gólmana Zámostného se ve 3. minutě při přesilovce trefil
Karel Novotný a Klášterec poprvé v utkání vedl. V 9. minutě
se měnilo skóre v neprospěch domácích. Za Damaškovými
zády skončila střela Martina Šnajdra. Poté přestáli domácí
děčínské ostřelování a o čtyři minuty později šli dokonce
podruhé v utkání do vedení. Šťastným střelcem byl Jiří
Panocha. Na kláštereckém stadionu ale zavládlo veselí na
dlouhé minuty naposledy.
Druhá třetina se totiž pro domácí hráče stala nečekanou
noční můrou. Ve 28. minutě srovnal skóre utkání na 2:2
děčínský Oldřich Kratochvíl a od té chvíle se domácí hokejisté jen nevěřícně koukali. Ve 32. a 34. minutě se prosadil Jiří
Štverák a dostal Děčín do vedení 4 : 2. A o další dvě minuty
později se za Damaškova záda popáté trefil děčínský kapitán Martin Postl a rozhodl o tom, že druhou třetinu vyhráli
hosté v poměru 4 : 0. Hrozivou bilanci domácích trochu
poopravil až na konci 43. minuty kapitán Václav Kotrouš,
ale o pět minut později děčínský Oldřich Kratochvíl zvýšil
už na 6 : 3 a o fanoušky domácího mužstva se pokoušel
Foto z utkání Klášterec - Děčín
infarkt. První pomoc v podobě gólu přišla v 54. minutě z
hole Romana Pražáka, ale dvě a půl minuty před koncem zápasu zatloukl poslední hřebíček do klášterecké rakve Martin Postl, když upravil stav utkání na konečných 4 : 7 ve prospěch Děčína.
„První třetina byla celkem dobrá, vyhráli jsme ji 2:1, ale možná jsme mohli vyhrát ještě víc. Museli jsme přestát několik
oslabení, ale první třetina pro nás vyzněla celkem příznivě,“ popisoval průběh zápasu asistent kláštereckého trenéra Jaroslav Kliment. „Jenže ve druhé třetině přišlo v přesilovce vyrovnání na 2:2 a pak individuální chyby hráčů, kteří
vyhráli. Remíza znamená, že Klášterec neplnili to, na čem jsme se dohodli. Podle toho taky druhá třetina vypadala a nakonec dopadla. Ve třetí třetině už to
neprohrál už třicet jedna a půl hodiny a sice bylo lepší, ale soupeř nás už k ničemu nepustil a dokázal zápas dohrát do vítězného konce.“ Zcela jiný pohled
zároveň vede tabulku 1. B třídy Ústecké- na průběh utkání měl předseda hokejového klubu Stanislav Stehlík. „Z mého pohledu jeden z nejhorších zápaho kraje.
sů, které jsem v Klášterci viděl. Kromě malých výjimek mužstvo zklamalo jako celek. Rozpadl se herní systém, starší
hráči nedokázali uplatnit svou zkušenost a mladí zklamali ve všech směrech. Jediný, kdo si dnes zaslouží pochvalu,
Sportovní zpravodajství vám
jsou bubeníci, kteří zápas nevzdali. Budu navrhovat na nejbližším výkonném výboru vytvoření nového systému hodpřinášíme společně s :
nocení mužstva a trenérů.“ Kapitán kláštereckých hokejistů Václav Kotrouš se ve své reakci dokonce omlouval
fanouškům. „Dnešní výkon byl z naší strany hodně špatný. Nedařilo se individuálně ani kolektivu. Z naší hry se vytratily hokejové zákonitosti, které se na trénincích dělají a v přátelácích fungovaly. Je potřeba začít každý sám u sebe. Chtěl
bych se touto cestou omluvit fanouškům a věřím, že nám zachovají přízeň. Na nás je teď ukázat, že na to máme.“
HC Tábor – Klášterec 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)
Po debaklu 7:4 na domácím ledě s Děčínem by nikdo nevěřil, že se něco podobného může opakovat. Ale stalo se. Klášterečtí hokejisté prohráli i v dalším zápase
na ledě Tábora a dokonce stejným poměrem. První dva góly dostal hostující celek
hned na uvítanou a třetí branka padla
jako závdavek do šatny. Tristní bilanci
hostů sice upravil hned na začátku druhé
třetiny Roman Ambrož, přesto domácí
telefon HOT LINE: 777 635 619 | http://televize.kabel1.cz
vyhráli i druhé dějství v poměru 2:1. Kláštereckým nepomohlo ani střelecké zmrtvýchvstání na konci zápasu, když během
tří minut dokázali David Suk, Karel NovotKe dni 6.10.2008 bylo ukončeno „volné“ vysílání televizních programů
ný a Libor Řepík vstřelit tři branky, protože
v internetové síti Kabel1.
v té chvíli prohrávali už 1:7.

Na hřišti B-týmu Souše měli klášterečtí
namále, když po poločase prohrávali
už 3:1. Druhý poločas však vzali pevně
do svých rukou a stejným poměrem ho

internet provider

Digitální televize v Klášterci nad Ohří

Od stejného data je možné si u nás zakoupit službu IPTV. Tato služba bude potvrzena
smlouvou o poskytování IPTV, která je k nahlédnutí na:
http://televize.kabel1.cz/soubory/smlouva.pdf
S podpisem smlouvy si zároveň vyberete jednu z následujících programových nabídek:

Omezená
programová
Tiskárna CANON
PIXMAnabídka:
MP140

20,-Kč

• ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport
• Nova, Prima
• TA3, TV Noe, TV Focus

měsíčně

Základní
nabídka:
Tiskárna programová
CANON PIXMA
MP140

90,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
za 330,- a 440,- Kč:

Rozšířená
programová
Tiskárna CANON
PIXMAnabídka:
MP140

190,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
za 330,- a 440,- Kč:

150,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
od 550,- Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport
Nova, Prima
TA3, TV Noe, TV Focus
Galaxie Sport, Sport5
Nova Cinema
TV Óčko, Film Box
Film Box Extra
Private Spice
Playboy
Nostalgia
TV Deko *
Minimax *
Animax *
Sport1 *
National Geographic
National Geographic Wild
Travel Channel
TV Paprika *

Méně zvýrazněné programy je možné sledovat pouze se
SetTopBoxem na Vaší TV.
* Programy Sport1, Minimax, Animax, Tv Deko a TV Paprika
jsou ve fázi projednávání.

50,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
od 550,- Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport
Nova, Prima
TA3, TV Noe, TV Focus
Galaxie Sport, Sport5
TV Óčko, Film Box
TV Deko *
Minimax *
Animax *
Sport1 *
National Geographic
National Geographic Wild
Travel Channel
TV Paprika *

Méně zvýrazněné programy je možné sledovat pouze se
SetTopBoxem na Vaší TV.

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

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

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

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
So
09:00 - 12:00

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

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

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526

Zápasníci opět s medailemi
Další úspěch z nekonečné řady si připsali
klášterečtí zápasníci. Šťastným zápasníkem byl tentokrát Antonín Wirkner, který
v půlce září získal v Novém Jičíně stříbrnou medaili ve volném stylu mladších
žáků v rámci osmého ročníku Memoriálu
Miroslava Rešla. Turnaje se účastnilo více
než sto sedmdesát zápasníků z Polska,
Maďarska a Slovenska. Klášterec zastupovali tři závodníci. „Kromě Antonína Wirknera se ještě náš závodník Václav Šimanovský umístil na čtvrtém místě,“ svěřil se po
závodě trenér kláštereckých zápasníků
Vasil Želev. „V souboji o třetí místo podlehl
mistru republiky. Ale s tím, jak kluci zápasili,
jsem moc spokojenej.“
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