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v německé Bochumi
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Hledají pomoc

jsme se ...
Nová expozice minerálů a hornické historie je otevřena Pozeptali
dlouhé zimě začíná jaro a s
ním startuje i letošní stavební
sezóna. Na to, jaké investiční akce
plánuje město Klášterec pro rok
2010, jsme se zeptali vedoucího
odboru rozvoje města, realizace
investic a správy majetku Petra
Knapa.

Chcete pomoci pejskům, kteří se vinou
nepříznivého osudu či špatných lidí ocitli
v ciboušovském útulku? Chtěli byste jim
nějakým způsobem zpříjemnit život a
přitom nechcete nebo si nemůžete vzít
pejska k vám do rodiny? V tom případě
pro vás máme zajímavý tip na dobrý skutek. Zakoupením speciální samolepky v
hodnotě 25 korun přispějete na rekonstrukci psího útulku v Ciboušově. Samolepky jsou k dispozici v klášterecké galerii
Kryt a v pokladně zámku.
-lara-

Proč se ruší
dětská hřiště?

Klášterecký zámek má konečně stálou mineralogickou expozici. Je to logické nejen z pohledu historického, kdy se drahé kameny těžily v nedalekém Ciboušově a jeho okolí, ale také proto, že už dlouhá léta se v zámeckých prostorách konají výstavy minerálů a hornické historie. Ta letošní se otevřela vernisáží 15. dubna a je to už její 16. ročník. Poprvé se tedy výstava neuskutečnila
ve velkém renesančním sále, ale v nově otevřené galerii, kterou si návštěvníci pečlivě prohlédli a nešetřili slovy chvály. O tom, že
o výstavu minerálů a hornické historie je stále větší zájem, svědčí nejen velká návštěvnost, ale také fakt, že se do Klášterce sjíždějí
delegace z dalekých koutů naší republiky. Jako například horníci ze Stříbra (na snímku), jejichž uniformy dokreslovaly slavnostní
atmosféru výstavy. Nová expozice je otevřená, tak ať jí přibývají stále nové unikátní kousky. Zdař Bůh.
-rony-

Staré lípy udělaly místo pro nové

Rušení dětských hřišť a pískovišť na sídlištích vyvolává rozporuplné reakce už
řadu let. O tom, že rada města schválila
zrušení posledních několika veřejných
pískovišť, jsme vás informovali už před
rokem. Důvody tehdy vysvětlovala
vedoucí odboru místního hospodářství
Bc. Slunečková. Přesto vyvolalo nedávné
rušení pískoviště na hřišti mezi ulicemi
Pod Stadionem a Královehradecká opět
bouřlivou reakci některých místních obyvatel. „Na tomto pískovišti si dodnes denně
hrály děti z okolních ulic. (…) navezená
ornice je jistě neuspokojí. Bude následovat i
odstranění dalších položek vybavení - klouzačky, houpaček a pingpongového stolu?
Začínám se stydět za to, že jsem občanem
tohoto města,“ píše mimo jiné v dopise
adresovaném k nám do redakce Karel
Heligr.
Jak to tedy je s oněmi nešťastnými pískovišti? Proč město některá hřiště ruší a
dočkají se děti nějaké náhrady?
více na straně 2.

Na špatný stav části lipové aleje v ulici
Zahradní upozorňují zdejší obyvatelé už
nějaký ten pátek. V pondělí 12. dubna se
dočkali. Navzdory deštivému počasí se
pod motorovou pilou pracovníků firmy
Arborea Rakovník poroučely k zemi čtyři
nejpoškozenější exempláře.
Podle Ing. Kocába z odboru životního prostředí se jednalo o dlouho plánovanou akci.
Lípy byly proschlé a hrozilo reálné nebezpečí pádu větve i celého stromu. Pokácet část
aleje v historickém centru města ale není
jen tak. „O povolení pokácet nezdravé stromy
jsme museli žádat nejen nadřízený orgán,
kterým je odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče v Kadani,
ale také ústecké památkáře. Zmíněné lípy se

totiž nacházejí na území městské památkové
zóny,“ vysvětluje Libor Kocáb. Samotnému
kácení předcházela také odborná šetření.
„Museli jsme si nechat zpracovat dendrologický průzkum a také průzkum statický,
neboť lípy se nacházejí v těsné blízkosti silnice,
kterou jsme nesměli poškodit.“
Čtyři poražené stromy nahradí tři nové
dřeviny. „Bude se jednat opět o lípy srdčité,
aby byl zachován původní ráz aleje. Stromy
budou vysazeny mezi pařezy po původních
lípách, které nebudou odfrézovány. Zachování původního kořenového systému nám
kvůli zmíněné komunikaci doporučil statik.
Při tomto postupu je statická bezpečnost silnice zaručena na následujících zhruba deset
let,“ dodává závěrem Libor Kocáb. -lara-

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

www.klnoviny.cz

V letošním roce nás čeká jak pokračování v opravách, tak zahájení
nových akcí. Velmi nepříznivá situace nastala zejména v souvislosti s
poškozením řady místních komunikací. Proto jsme kromě plánovaných
akcí byli nuceni posílit rozpočet i v
této oblasti. V dubnu startuje oprava
povrchů komunikace do Ciboušova,
nový povrch dostane ulice U Potoka
a v rámci II. etapy revitalizace sídliště
Panorama také komunikace kolem
centra tohoto sídliště. Mnohé další
se budou muset řešit částečnými
opravami.
Největší letošní akcí je zateplení a
výměna oken ZŠ Školní za více než
20 mil. Kč s cca 60% dotací od státu.
Stejně tak se nám podařilo dostat
dotaci na novou fasádu zámku a I.
etapa obnovy začne už letos. Podali
jsme také žádost o dotaci na zateplení dalších dvou základních a čtyř
mateřských škol a věříme, že i zde
alespoň částečně uspějeme.
Stranou nezůstanou letos ani parkoviště, v ulici 17. listopadu chceme
zvýšit kapacitu a zároveň upravit
systém parkování. Z provizorního
parkoviště u bývalých technických
služeb se stane regulérní parkoviště. Nově zprůjezdníme ulici Sadová
u zdravotního střediska, kde dojde
k rozšíření na obousměrný provoz
při zachování parkování. V letošním
roce chceme také zahájit projekční
přípravy rozšíření parkování v sídlišti Václava Řezáče, 17. listopadu a
„U jablíček“. U Základní školy Krátká
plánujeme upravit příjezd k bazénu
a hlavnímu vchodu, včetně možnosti
otoče autobusů a úpravy parkování.
Podle toho, jak se bude v průběhu
roku vyvíjet rozpočet města, budeme
mít připraveny k realizaci další akce.
Všechny plánované investice jsou
samozřejmě vždy součástí veřejně
přístupného rozpočtu města. -lara-

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

Dětská hřiště:
Kde si budou hrát?
Proč se v Klášterci nad Ohří ruší
dětská hřiště? Pro odpovědi
jsme si i tentokrát zašli za vedoucí odboru místního hospodářství
Bc. Slunečkovou.

Střípky z rady města
Ve čtvrtek 8. dubna se uskutečnila 66. schůze
rady města. Přinášíme vám několik z našeho
pohledu zajímavých bodů jednání. Rada města mimo jiné:

Pro motoristy ...
AP – Servis Pavel Švamberg radí:
Žena za volantem
Tento je článek je věnován hlavně ženám řidičkám, které se za volantem necítí tak, jak
by měly. Je spousta videí a vtipů o ženách za
volantem a ani muži leckdy nešetří nadávkami a připomínkami. Co tím sledují? Chtějí nás
vytlačit ze silnic?
Tak dobrá, ale jak dlouho je bude bavit jezdit
na nákupy, pro děti do školy, školky apod.
Ani všichni muži nejsou technicky zdatní. Co
se jim nedá odepřít, je jejich orientační smysl
a prostorové vidění. To mají od přírody. My
máme zase jiné přednosti a nemachrujeme.
Myslím si, že jde spíš o psychickou záležitost
než o neschopnost.
Ženy asi nejvíce trápí:
1. že autu nerozumí, neví, co na ně svítí z
palubovky, kam se dolívá olej a jak vyměnit
píchlé kolo;
2. že nezaparkují v malém prostoru;
3. že mají jet na neznámé místo;
4. že potkají řidiče agresora;
5. manžel na místě spolujezdce
Přiznejte si upřímně vaše nedostatky a
odstraňte je. Vše je řešitelné. Jízda kamkoli se
pak pro Vás stane běžnou rutinou a nebude
přemýšlet, jak zaparkujete, jak tam trefíte, co
když píchnu pneu apod. Tím odpadne stres z
jízdy a všechno bude, jak má být.
• Ad 1 Nerozumíte svému autu.
A kdo ano? Jste přesvědčena, že Váš manžel
mu rozumí? Rychlovarnou konvici také
denně používáte a přitom nevíte, jak ji
opravit. Tak proč to vědět v případě auta?
Technikům v servisu je určitě milejší, když
přijde zákazník a řekne: „na palubovce mi
svítí kontrolka „i“, než když přijde zákazník
a řekne: „na palubovce mi svítila kontrolka
„i“, tak mi soused poradil, abych udělal..., pak
se rozsvítilo..., tak mi kamarád udělal … a
teď...“.

• doporučila Zastupitelstvu města Klášterce
n. O. schválit finanční příspěvek na rok 2010
ve výši 170.000,- Kč na zajištění nové sociální služby – noclehárna poskytovateli služby
Naději o. s.;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na
dodavatele zakázky„Parkoviště ul. 17. listopadu č. p. 516 – 519, Klášterec nad Ohří“;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na
dodavatele zakázky „Parkoviště ul. Souběžná,
Klášterec nad Ohří“;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na
dodavatele zakázky „Parkoviště u ZŠ Krátká v
Klášterci nad Ohří“;
• schválila zadání zakázky „Zdravotní středisko
Sadová 528 – výměna oken“ uchazeči Ing.
Josef Mraček, Klášterec nad Ohří;
• schválila zadání zakázky „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v centru náměstí Dr.
E. Beneše v Klášterci nad Ohří“ uchazeči ak.
soch. Jan Vích, Libčice nad Vltavou;
• projednala a vzala na vědomí zadání zakázky: Zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení, stavební povolení a realizaci
stavby k akci„Revitalizace areálu aquaparku v
Klášterci nad Ohří“ uchazeči 4D Projekt s.r.o.,
Klášterec nad Ohří;
• schválila vyhlášení poptávkového řízení na
dodavatele zakázky „Parkoviště za radnicí – 1.
část úprava dvora za č. p. 84“;
• schválila zadání zakázky „HAVARIJNÍ oprava
komunikace ul. U Potoka, Klášterec nad Ohří“
uchazeči Vodohospodářské stavby, spol.
s.r.o., Teplice;
• uložila místostarostovi Ing. Stanislavu Stehlíkovi jednat s oběma zájemci o prodeji bytových domů v ul.Mírová č.p. 480 a č.p.481 o
podrobnostech jejich nabídky;
• doporučila Zastupitelstvu města Klášterce
nad Ohří schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města zájmovým, sportovním a ostatním
organizacím v celkové výši 3.467.500,- Kč dle
upraveného návrhu
• souhlasila se zadáním zakázky EUROKOV
2010 firmě Karel Meloun, Klášterec nad Ohří
• projednala a uložila vedoucímu ORI zpracovat návrh na řešení situace chodníku a parkoviště v ul. Topolová v návaznosti na hřiště
u ZŠ. Školní

První otázka se přímo nabízí.
Proč město v posledních letech
ruší dětská hřiště na sídlištích?
Naprostá většina hřišť na sídlištích
vznikla v 70. a 80. letech v akci„Z“, kdy
se rodiče domluvili a tatínkové svařili
několik prolézaček. Bohužel prakticky nic z toho neodpovídá současným normám, které se za posledních
několik let hodně zpřísnily.
Nabídne město za zrušená hřiště
dětem nějakou náhradu?
Naším cílem je, aby v budoucnu
bylo alespoň jedno nové větší hřiště na každém sídlišti. V současné
době máme připravenou studii
na pět vytipovaných dětských hřišť ve městě, které by měly projít
celkovou rekonstrukcí. Jedná se
o hřiště v ulici Zahradní, Sadová,
Pod Stadionem, Lesní a Václava
Řezáče. Nebude to ovšem hned.
Vybraná hřiště budeme obnovovat
postupně. I když si to lidé možná
neuvědomují, je to velmi nákladná
záležitost. Nové herní prvky musí
být certifikované, což se samozřejmě projeví i na ceně. Modernizace
jednoho menšího hřiště tak město
přijde minimálně na čtvrt milionu
korun. Šetřit se v tomto ohledu
nevyplácí. V první řadě jde o to,
aby nové herní prvky byly kvalitní a něco vydržely. Proto volíme
spíš sestavy celokovové, které spíš
odolají vandalům, než dřevěné. Ty
jsou sice hezké, ale jejich údržba je
hodně náročná a mnohem snáze
dojdou úhoně.
Jak to bude s hřišti u základních
škol? Bude město pokračovat
s jejich budováním i v letošním
roce?
Určitě. Letos bychom rádi dokončili
v rámci druhé etapy hřiště u Základní školy Petlerská – tzv. „srdce“. Ke
stávajícím „molekulám“, na kterých
je umístěna horolezecká stěna,
lanová pyramida, venkovní posilovače a jiné herní prvky, by měla
přibýt herní sestava pro menší děti
předškolního věku, dále houpačky
a samozřejmě také pískoviště. Pro-

• Ad 2 Nezaparkuji v malém prostoru.
V dnešní době není problém si zaplatit
v autoškole pár hodin kondičních jízd se
zaměřením na parkování. Nebo požádat
někoho, kdo to opravdu ovládá, aby vás to
naučil.
• Ad 3 Mám jet na neznámé místo.
Když nevlastním žádnou navigaci, tak se
podívám na internet na mapy, kde je přímo plánovač tras. Vyberu si, jestli chci trasu
nejkratší nebo nejrychlejší, a plánovač tras
mi automaticky vypíše i to, přes jaké obce
pojedu a jak dlouho bude má cesta trvat.
Přinejhorším se zeptám (někdy to může být
i příjemné zpestření).
• Ad 4 Řidič agresor
Když je např. mlha, náledí nebo tma a necítíte se na svižnější jízdu, jeďte u pravého kraje
vozovky a v žádném případě se nenechte
vynervovat nebo vyhecovat. Je to lepší,
než přecenit své síly a způsobit dopravní
nehodu.
• Ad 5 Manžel jako spolujezdec.
Správný řidič, který zrovna neřídí, nesahá ani
nemluví jinému řidiči do řízení. Zasahování
do prostoru, který je pod kontrolou řidiče, je
rozptylující - např. přelaďování rádia, manipulace s topením, neustále upozorňování
na značky, auta, pruhy, řazení apod. Kdo by
nezačal být nervózní, i když do auta sedal
naprosto klidný? Zkuste mluvit do řízení
manželovi a hned uvidíte, jak dlouho zůstane klidný.
Jedno je jisté. Žena za volantem není možná
zárukou, že dojede včas, ale je zárukou, že vás
ve většině případů doveze bezpečně.

rozhovor ...

Policie informuje ...

tože i tentokrát myslíme na děti s
tělesným handicapem, bude jedna
z instalovaných houpaček přizpůsobená přímo jim.
V úvodu jste zmínila, že se dětská
hřiště ruší, protože nevyhovují
současným normám. Co tedy
musí hřiště splňovat, aby bylo v
souladu s platnou legislativou?
Co se týče bezpečnosti dětských
hřišť, jsou na obce a města kladeny
čím dál větší nároky. Herní prvky
musí být certifikované, normami se
musí řídit i dopadové plochy a certifikovaný musí být dokonce i písek
v pískovištích. U pískovišť je situace
asi nejsložitější. Dohled nad pískovišti provádí Státní zdravotní dozor,
který kontroluje kvalitu písku po
stránce mikrobiologické, parazitologické a chemické. Z hlediska
ochrany veřejného zdraví musíme
zajišťovat nejen pravidelnou výměnu písku, ale máme také povinnost
přijmout taková opatření, aby
nedošlo k další kontaminaci například psími výkaly. Což se na veřejném pískovišti dost těžko zajišťuje.
Jedním z řešení je zakrýt pískoviště
plachtou, je ale otázka, kolik dní by
zde neporušená vydržela. Proto
většina měst přistupuje k rušení
veřejných pískovišť a k jejich přesunu na centrální hlídaná hřiště. Touto cestou jdeme i my.
Asi se shodneme na tom, že většina z nás si v dětství chodila hrát
na pískoviště a přežili jsme to ve
zdraví. Nepřehání se to trochu s
tou bezpečností na hřištích?
Některé normy týkající se dětských
hřišť můžou někomu připadat zbytečně přísné, to ale nemění nic na
tom, že jsou města povinna se jimi
řídit.
-lara-

Vykázali ho z bytu ...
X Hlídka kláštereckých policistů zasahovala v Žitné ulici, kde 28letý muž napadal
svou družku. Nejdříve jí vyhrožoval a pak
ji opakovaně fyzicky napadl. Jelikož bylo
zjištěno, že pro podobné jednání byl
již v loňském roce z bytu vykázán, bylo
k jeho vykázání ze společných prostor
přistoupeno i nyní. Věc je šetřena jako
přestupek proti občanskému soužití.

Alkohol - hloupý rádce ...
X Klášterecká policejní hlídka prováděla
kontrolu v ulici Petlerská. Zastavila projíždějící vozidlo Nissan Primera, které řídil
27letý místní obyvatel. Jelikož byl z dechu
řidiče cítit alkohol, bylo přistoupeno
k dechové zkoušce. Ta požívání alkoholu
před jízdou potvrdila, přístroj opakovaně
naměřil 1,76 a 1,77 promile alkoholu. Za
trestný čin ohrožení pod vlivem návykové
látky hrozí pachateli peněžitý trest nebo
roční pobyt ve vězení.

Klíče„zapomněl“ vrátit ...
X 55letý muž se vydal do rodinného
domu bývalé manželky v Klášterci nad
Ohří. Za pomoci klíčů, které nevrátil, si
otevřel dveře a vnikl dovnitř. Při odchodu
odnesl šlapací stroj, slunečník, hadici a
další věci. Jejich hodnotu majitelka vyčíslila na 16 tisíc korun. Když žena krádež zjistila, obrátila se na místní oddělení policie
a podala trestní oznámení.

Volby se blíží i v Klášterci
Supervolební rok, jak používají mnozí, je
i rok 2010. Znamená to obvykle hledání
tzv. kauz či bulvárních námětů i tam, kde
nejsou. Dovolte mi uvést jednu, u které je
podle našeho opozičního zastupitele prý
nutno podat trestní oznámení. Pracovně
ji můžeme nazvat „žulové kostky“.
Město v uplynulých čtyřech letech zrekonstruovalo náměstí a přilehlé komunikace. Stará zámková dlažba včetně žulových kostek se měla odvézt na skládku a
zaplatit za to jako za stavební odpad. Selský rozum říkal, že část z tohoto materiálu
by se dala ještě použít, proto jsme uskladnili jeho část v ciboušovském areálu J.
Ježka. Postupem času jsme část materiálu
použili při obnově chodníků, přechodů
pro chodce apod. Nutno ovšem dodat,
že za uskladnění v Ciboušově jsme platili
ročně přes 100 tisíc Kč. Vzhledem k tomu,
že tento nájem již pro město nebyl výhodný, byl zbytek netříděných a různorodých
kostek nabídnut firmě GRANO Skuteč

(realizátor většiny kamenických prací při
obnově starého města) k odkupu.
Odpovědí bylo, že je to drahé i za odvoz.
Situace se vyřešila tak, že si nakonec firma
Stavant zbylý materiál, upozorňuji v kategorii stavební odpad, odvezla za kompenzaci cca 100 tisíc Kč v podobě příspěvků
pro organizace města (příspěvek na anketu sportovec roku, příspěvek místní farnosti, příspěvek juniorům HC Klášterec) a
samozřejmě jsme už dále nemuseli platit
nájem v Ciboušově. Zajímavé ovšem je,
že všechny tyto informace pan zastupitel
má, ale proč s nimi nepracoval. Občanům
se dají podat určitě barvitěji, aby vyvolaly
pocit „kauzy“ apod.
Co říci závěrem? Určitě se letos bude hledat mnoho dalších věcí, které se zpolitizují a zkreslí. Je to legitimní a v české kotlině i
žádoucí. Žádoucí také ovšem je, aby informace byly pravdivé a objektivní. A tak se
těšme, co nám letošní volební kampaň
postupně přinese. Ing. Stanislav Stehlík

Reakce na článek Ing. Stehlíka „Volby se blíží i v Klášterci“

Pondělní dopoledne se stalo černou můrou pro majitele bytu v Dlouhé ulici. Zvuky
hasičských sirén se rozezněly městem a čtyři požární jednotky dorazily během chvíle k
požáru, který ohrožoval už i okolní byty. Jejich profesionální zásah sice zmírnil dopady
škod, přesto náklady na opravu nebudou malé. Ke zranění osob nedošlo, přesto na
místě museli zasahovat také zdravotníci, protože se někteří obyvatelé nadýchali škodlivých splodin. Proč a kde požár vznikl, je v tuto chvíli předmětem zkoumání požárních
specialistů.
-rony- foto: V. Růta

Redakční radou KLN jsem byl vyzván, abych reagoval na příspěvek Ing. Stehlíka, což
také činím. V únoru 2009 si p. Ježek dovolil požádat Ing. Stehlíka o vyhotovení předávacího protokolu k odvozu „žulových kostek“. Podrážděná reakce na sebe nenechala
dlouho čekat a kauza „žulové kostky“ byla na světě. Další informace jsem si ověřil u
druhého místostarosty p. Bilíka začátkem listopadu v restauraci Slávia. Na straně jedné Ing. Stehlík vyžaduje objektivní informace, ale on sám se tím neřídí a jaksi nám
zapomněl sdělit důležitou informaci, že stavební odpad (žulové kostky) byl uložen
v areálu Ciboušova po dobu tří let. Když odečtu sponzoring ve výši 100 tisíc korun
(pozor, zatím neověřeno) od firmy STAVANT od zaplaceného úložného, tak čistý prodělek dle mých propočtů je cca 200 tisíc korun. „A to se vyplatí,“ jak se říká v jedné
reklamě u kola štěstí. Závěrem chci jen říci, že stále čekám na úplnou odpověď na
mou interpelaci z října 2009. Jsem s pozdravem.
Bc Jaroslav Krejsa
Redakčně kráceno o část nesouvisející s tématem.
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Klášterecký učitel uspěl v soutěži Kolega 2010
Klášterecký učitel Jan Šesták ze Základní školy
ností, lidem na pracovním trhu znevýhodněným.
Krátká se může od 14. dubna pochlubit oceněSoutěž Stejná šance byla tedy letos už počtvrté,
ním v soutěži Stejná šance, která má za cíl ocenit
premiéru ale mělo vyhodnocení zaměstnanců, tedy
zaměstnance se zdravotním postižením za jejich
pracovníků, kteří ač zdravotně postižení si aktivně
odvahu a aktivní přístup k budování své pracovní
budují pracovní kariéru a jdou příkladem i zdravým
i životní kariéry.
kolegům. Právě slovo Kolega patří do názvu letošní
„Ústecký kraj je jedním ze čtyř regionů ČR, kde je
premiéry, tedy Stejná šance – Kolega 2010,“ vysvětpořádána soutěž Stejná šance. Letos bylo v našem
luje Mgr. Šebesta.
-larakraji nominováno 52 firem, které zaměstnávají
osoby znevýhodněné na trhu práce, třeba zdravotně handicapované. Premiéru měla i soutěž
Stejná šance - Kolega 2010,“ představuje soutěž
Mgr. Šebesta z kanceláře hejtmana Ústeckého
kraje.
„Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji se sice
v těchto týdnech nezvyšuje, ale přesto je hrozivá,
a to především pro více než 63 000 lidí bez práce.
Značnou část z nich tvoří i občané handicapovaní s tělesným nebo duševním postižením. I ti by
přesto rádi pracovali. Jenže zaměstnavatelů, kteří přijmou handicapovaného člověka, příliš není.
Proto se také v našem kraji už šestým rokem (ob
rok) pořádá soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel, v níž jsou oceňovány firmy a společnosti, jež
Foto: www.kr-ustecky.cz (3. zleva Bc. Jan Šesták)
dávají šanci lidem se změněnou pracovní schop-

Přišlo na adresu redakce ...
Spokojenost obyvatel s úklidem města a stavem komunikací strmě klesá
Na posledním jednání zastupitelstva města při projednávání rozboru hospodaření za rok 2009 nám
sdělila vedoucí ekonomického odboru, že výběr
daně z nemovitosti se zvýšil o 7 400 000,- Kč. V prosinci 2009 schválilo zastupitelstvo města obecně
závaznou vyhlášku č. 7/2009 o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitosti z pozemků a staveb,
ke dochází ke zvýšení oproti roku 2009 o 100 %.
Na základě těchto skutečností se dá předpokládat,
že dojde i v letošním roce ke zvýšení příjmové části
rozpočtu. Proto jsem na únorovém jednání zastupitelstva města požádal o navýšení rozpočtu na

úklid města, opravu chodníků a komunikací.
Pan starosta na můj požadavek odpověděl, že
rozpočet města má na straně příjmové propad o
6 000 000,. Kč jako důsledek nevýběru daní státem
a Ministerstvo financí tento propad doporučuje
pokrýt právě z vyššího výběru daní z nemovitosti.
I přesto si myslím, že by našemu městu prospělo,
kdyby se rozpočtovým opatřením věnovalo více
prostředků na úklid města, na opravy chodníků a
komunikací. Letošní zima a její stále trvající důsledky tento můj požadavek potvrzují.
Ivan Dimun, zastupitel za ČSSD

Jarní úklid města běží naplno. Došlo i na opravy silnic
Protože na odbor místního hospodářství dopravy a
životního prostředí přicházejí dotazy a připomínky
k úklidu města, pokládám za povinnost podat občanům ucelenější informaci.
Jak si všichni pamatujeme, uplynulá zima byla v mnoha ohledech extrémní. Jak množstvím sněhu, což
přinášelo mnoho problému s jeho odstraňováním,
tak i střídavými vlnami oblev a velkých mrazů, což
se pro změnu podepsalo na nedobrém stavu místních komunikací. Jaro přišlo později než jiné roky a
to ovlivnilo i termín zahájení jarního úklidu města.
Čistění komunikací začalo až 23. března tzv. hrubou
fází, strojním zametáním ulic a chodníků. V této době
jsme dostávali stížnosti občanů na délku úklidu s tím,

dodržování domluvených postupu a operativně řeší
zjištěné nedostatky. Zatímco Kláštereckým službám,
s.r.o., přestože mýtí vodou je časově náročnější, se
daří dodržovat harmonogram i kvalitu a nelze jim nic
vytknout, nedostatky byly při úklidu zeleně. Bylo zjištěno nedodržování domluveného harmonogramu
i kvality práce. Dne 14. dubna proběhlo u vedoucí
odboru paní Bc. Slunečkové za mé účasti jednání, na
kterém jsme s příslušnou firmou dohodli opatření, jak
podobné nedostatky odstranit. V současné době to již
funguje k naší spokojenosti.
Další záležitost, o které se chci zmínit, je oprava
komunikací po zimních škodách. Již v první polovině
března jsme využili pár dnů, kdy bylo příznivé počasí,

Baletní a hudební přehlídka KLOSTERLIN
zve opět po roce diváky na zámecké nádvoří
Přípravy II. ročníku baletní a hudební přehlídky Klosterlin, která se v letošním roce
uskuteční od 30. května do 1. června 2010
na nádvoří Zámku Klášterec nad Ohří, jsou
již v plném proudu. II. ročník navazuje na
úspěšný první rok přehlídky, který připomněl 45. výročí založení původního Baletu
Praha, dnes Pražského komorního baletu
Pavla Šmoka (PKBPŠ) a 200. výročí úmrtí
hudebního skladatele F. J. Haydna.
Dramaturgie II. ročníku přehlídky letos připravila na 30. května slavnostní zahajovací
večer, v rámci něhož čeští hudební, operní
a baletní sólisté vzdají poctu romantickému
hudebnímu skladateli a pianistovi Fryderyku Chopinovi při příležitosti uplynutí 200 let
od jeho narození. Další dva večery budou
patřit převážně dílům českých autorů a skladatelů, zejména Bohuslava Martinů a Leoše
Janáčka. V rámci závěrečného baletního
večera dramaturgie zařadila i mimořádnou
choreografii Divocí koně na hudbu současného textaře a folkového písničkáře Jaromíra Nohavici. Třídenní program přehlídky je
koncipován tak, aby program oslovil diváky
všech věkových kategorií se zaměřením na
děti a mládež, pro které jsou zároveň připraveny soutěže na nádvoří zámku v rámci
Dne dětí.
Baletní a hudební přehlídka Klosterlin na
zámeckém nádvoří představí sólisty Baletu
Praha - Pražského komorního baletu Pavla
Šmoka ve spolupráci s předními českými
hudebními a operními sólisty. V rámci zahajovacího galavečera vystoupí sopranistka
Marie Fajtová, sólistka Národního divadla
v Praze a vítězka Mezinárodní pěvecké
soutěže Barbary Hendricks ve Štrasburku v
roce 2008, a nadaný tenorista Tomáš Kořínek, účinkující v Národním divadle v Praze,
Národním divadle v Brně, Divadle J.K. Tyla
v Plzni, Státní opeře Praha, za hudebního
doprovodu klavíristky a skladatelky Zdeňky
Košnarové a houslisty Ondřeje Kvity. Další
dva večery nabídnou divákům současné
taneční zpracování „Okna do duše“ převážně na hudbu Bohuslava Martinů. Za sólový
výstup v choreografii Petra Zusky „Lyrická“
byla v uvedeném představení Lucie Holánková nominována na Cenu Thálie 2009. Na
Den dětí je připravena tanečně-činoherní

Foto archív: Staré pověsti české - Klosterlin 2009
a vzdělávací inscenace „Staré pověsti české“, ve které je dětské
publikum netradiční formou zapojeno do živého představení
hádankami a hledáním odpovědí. Inscenaci hudebně doprovodí
Trio Kvinterna pod vedením Hany Blochové. Závěr přehlídky pak
bude patřit tanečnímu představení„Divocí koně“ podle názvu stejnojmenné choreografie na hudbu J. Nohavici. Program závěrečného večera vhodně doplní temperamentní choreografie „Carmen
pas de deux“ a koncertní a taneční provedení Janáčkova díla „Po
zarostlém chodníčku“.
Působivá atmosféra zámeckého nádvoří ve spojení s českým baletním a hudebním uměním opětovně připraví divákům neopakovatelné zážitky. Hlavním pořadatelem přehlídky je umělecká a
producentská společnost Opera-Balet.cz ve spolupráci se Zámkem
Klášterec nad Ohří a Základní uměleckou školou v Klášterci nad
Ohří za finanční podpory Ústeckého kraje, Města Klášterec nad
Ohří, Nadace Život umělce, sponzorů a mediálních partnerů.
-L. Jandová, produkční PKBPŠ-

Foto archív: Sluha dvou pánů - Klosterlin 2009

Program II. ročníku
baletní a hudební přehlídky Klosterlin:
Neděle 30. května 20 hodin
CHOPINOVSKÉ VARIACE
Slavnostní zahajovací večer věnovaný 200. výročí
narození F. Chopina.
Účinkují: Marie Fajtová – soprán, Tomáš Kořínek
– tenor, Zdeňka Košnarová – klavír a Balet Praha
– PKBPŠ
Jednotné vstupné: 200,- Kč

Úterý 1. června 20 hodin
DIVOCÍ KONĚ – závěrečný večer
Carmen pas de deus – Po zarostlém chodníčku
– Divocí koně
Účinkují: Zdeňka Košnarová – klavír, Vít Ochman
– housle a balet Praha – PKBPŠ
Jednotné vstupné: 150,- Kč
Doprovodný program:

Pondělí 31. května 20 hodin
OKNA DO DUŠE / Večer Martinů
Doteky snáře – Tobě ztracena, sobě ztracena – Lyrická – Mátový čaj (premiéra)
Účinkují: Zdeňka Košnarová – klavír, Vít Ochman
– housle a Balet Praha – PKBPŠ
Jednotné vstupné: 150,- Kč
Úterý 1. června 10 hodin
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - představení pro školy
Účinkují: Trio Kvinterna – Hana Blochová, Lubomír
Holzer, Pavel Polášek a Balet Praha – PKBPŠ

že dříve to bylo rychlejší a lepší. Když si ale uvědomíme, že na zajištění sjízdností a schůdnosti komunikací
bylo použito více než 650 tun posypových materiálů,
je nasnadě, že za týden se to prostě uklidit nedá.
Od 8. dubna začala druhá fáze – mytí města a úklid
zelených ploch. Časový plán byl zveřejněn v minulém
čísle Kláštereckých novin. Na rozdíl od posledních let
jsme na četné žádostí občanů opět zvolili pro část
města (zejména sídliště) mýtí komunikací tlakovou
vodou. Je to sice o něco dražší,ale sníží se tím prašnost
a výsledek je celkově estetičtější. Mělo by také dojít ke
snížení náročnosti při další – letní údržbě.
Souběžně s mytím, které zajišťují Klášterecké služby,
s.r.o., probíhá také úklid travnatých ploch a křovin firmami, které mají ve městě na starosti údržbu veřejné
zeleně. Tato etapa by měla, pokud klimatické podmínky dovolí, skončit 12. května. Pracovníci OHM,
dopravy a ŽP provádějí denní průběžné kontroly

a zadali jsme provizorní opravy nejhorších výtluků.
Jednalo se především o ulici U potoka a Polní. Celkové opravy se v minulosti prováděly vždy až po vyčištění komunikací v měsíci květnu. Letos jsme šli jinou
cestou. S firmou provádějící údržbu jsme dohodli
harmonogram oprav tak, aby byly prováděné co
nejdříve po umytí vozovky. Výsledek je již vidět v ulici 17. listopadu. Dali jsme také přednost dokonalejší
technologické metodě oprav. Je sice náročnější na
finance, ale při tříleté garanci se nám to jistě vyplatí
jak ekonomicky, tak - a to je hlavní - na spokojenosti
občanů města. Opravy touto technologií se nebudou týkat ulice U Potoka a části vozovky ul. Královéhradecké. U těchto komunikací jsme vyhodnotili
opravy jako neekonomické a ve spolupráci s odborem ORI se připravuje jejich celková rekonstrukce
v měsíci květnu.
Miroslav Bilík, místostarosta

30. května - 30. června - Expresivní fragmenty
Výstava akad. malíře Jaroslava Kláta v interiérech
zámku
1. června - Hádej kdo jsem?
Soutěže pro děti v rámci Dne dětí na nádvoří zámku
Vstupenky v prodeji na zámku Klášterec nad Ohří
(tel.: 474 375 436), Informačním centru v Klášterci
nad Ohří (tel.: 474 376 431) a v síti Ticketpro.
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
Organizace KSČM v Klášterci nad Ohří,
KČP, ČRS, ČČK
spolu se Zámkem Klášterec nad Ohří
zvou všechny občany na

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

MÁJOVÉ ODPOLEDNE
v den SVÁTKU PRÁCE
dne 1. května 2010 od 14,00 hodin
v parku před Zámkem Klášterec nad Ohří

•
•
•

Telefon: 474 332 218

•
•
•
DDM Volňásek pořádá o letních prázdninách tyto akce:
• 1.7. - 9.7. 2010 (bez svátků) - Příměstský tábor
• 3.7. - 9.7. 2010 - Letní dovolená s tancem v Novém Městě u Jáchymova
(soustředění pro členy kroužku)
• 12.7. - 16.7. 2010 - Příměstský tábor
• 8.8. - 15.8. 2010 - Tábor v Kamenickém Šenově

PESTRÝ PROGRAM
V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ
s dechovou hudbou Milana Baraniaka
a hudbou Crazy Band,
se zdravicemi našich hostů,
s vystoupením dětských souborů
mateřských škol (tanečky a mažoretky),
s hrami pro děti, odměnami a opékáním vuřtů,
s atraktivní skupinou DRAVCI se sokoly
a s koňmi pro jízdy dětí,
se stánkovým prodejem, zabíjačkovými
a grilovanými specialitami.

Zámek Klášterec nad Ohří souběžně nabízí prohlídku zámku, výstavu porcelánu,
výstavu minerálů, návštěvu vyhlídkové
věže, návštěvu cukrárny.
SRDEČNĚ ZVEME

Sraz veteránù v Chomutovì
Milovníci vůně benzínu a stařičkých veteránů se mohou i letos těšit na
své oblíbence. Setkat se s těmito unikáty můžete 24. dubna na dalším
ročníku Srazu historických vozidel v Chomutově. Tak jako tradičně každý rok je i letos pro fajnšmekry připravena podívaná, která bude lahodit nejednomu oku. Srazu
s předváděcí jízdou se totiž mohou zúčastnit
vozidla vyrobená do roku 1960, speciální pak
podle výběru pořadatelů do roku 1970. Na
účastníky čeká přibližně 50kilometrová předváděcí jízda s plněním disciplín, která se pojede za běžného silničního provozu, a účastníci budou proto povinni dodržovat platné
dopravní předpisy a vyhlášky. Samozřejmostí
je výstava vozidel v centru města, přesněji
řečeno na parkovišti Severočeských dolů (za
Priorem). Více informací naleznete na www.
vccchomutov.cz
-rony-

Noví občánci města
Lada Skalská

Petr Vegner

Lara Nygrýnová

Jiří Záleský

Máte rádi víno?
Ať již jste znalci, nebo rozlišujete jen mezi červeným a bílým, určitě uvítáte
novinky a informace o tomto lahodném moku. Městská knihovna letos
zařadila mezi již odebíraná periodika také Víno a styl – prestižní časopis
hlavně o vínu a o všem, co se okolo něj děje. Najdete zde přehled aktuálních novinek, vitrínu s opravdu exkluzivními víny. Pokud byste se chtěli
dozvědět něco o degustaci, naleznete zde návody, přehledy a postupy.
Samozřejmostí jsou stránky věnované předním českým someliérům. Koho
by zajímala výroba vína a proslulé vinařské oblasti, ten nalezne v časopise
pokaždé překrásný popis některé z význačných vinařských oblastí doplněný nádhernými fotografiemi. Jako doplněk k vínu se v časopise dozvíte na
několika stránkách také zajímavosti o luxusních destilátech, kávě, sýrech
nebo čajích. Víno a styl je prostě časopis, který stojí za to vyzkoušet.
Městská knihovna se snaží odebírat opravdu pestré spektrum periodik.
Počet se pohybuje kolem 70 titulů. Každoročně hodnotíme čtenost titulů
a obměňujeme naše portfolio. Naši čtenáři mají v knihovně kromě deníku
Mladá fronta k dispozici časopisy o motorismu, ekonomice, hudbě, videu,
o životním stylu, politice, časopisy pro ženy, pro muže, pro děti… Stačí se
jen přihlásit do knihovny a vybrat si. Pokud byste se chtěli dozvědět, jaká
periodika knihovna poskytuje, z pohodlí domova, najdete jejich přehled i
na našich webových stránkách (www.knihovnaklasterec.cz).
-M. Biša-

foto: www.profifotoart.cz
Ivan Snopek

Jakub Petrilák

Přišlo na adresu redakce ...
Velikonoce na Základní škole praktické

Zdeněk Snopek

Markéta Petriláková

Příjemné velikonoční dopoledne se
uskutečnilo na Základní škole praktické v Klášterci nad Ohří v pátek
26. března. Jako každým rokem žáci
praktických a speciálních škol okresu
Chomutov vytvářeli výrobky s jarní a
velikonoční tématikou.
V rámci projektu „Žít spolu - ne vedle sebe“ přijali pozvání také někteří
studenti místní GSOŠ Klášterec nad
Ohří ze třídy Mgr. Abiadové.
Ti připomněli všem přítomným tradice Velikonoc. Za svou práci na velikonoční přehlídce byli všichni účastníci odměněni velikonoční nadílkou.
Celá akce se uskutečnila za pomoci
Městského úřadu Klášterec nad Ohří
a SPMP ČR.
Petra Rompotlová

Dva dny akademického malíře Kristiana Kodeta v Klášterci
Není to tak dávno, co jsem psala o návštěvě Mistra Gotta v našem městě. Tentokrát jsem měla tu možnost
přivítat v naší galerii akademického malíře Kristiana Kodeta, kterého jsem osobně navštívila koncem loňského roku v jeho ateliéru, a chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z jeho návštěvy.
Kristian Kodet přijel spolu se svou ženou ve čtvrtek 8. dubna do galerie Kryt instalovat výstavu svých grafických listů. Poté se ubytoval v lázních Evženie v pokojíčku s výhledem na lázeňský park. Po obědě uvítali
manželé Kodetovi procházku po historické části města, prošli jsme celou expozici porcelánu na zámku
– pan Kodet v každé místnosti vyřkl slovo „úžasné“, nejvíce obdivoval období secese. Na nádvoří se zeptal,
zda-li je zámek na prodej, a nato jsme se vydali do ateliéru umělce Melouna, kde jsme byli pohoštěni výborným čajem dle receptury samotného pana kováře. Mistr Kodet si zde vyzkoušel práci s kovářským kladivem a kovadlinou. Počasí nám přálo, manželé Kodetovi byli spokojeni a vraceli se zpět do lázní na večeři.
V pátek dopoledne Kodetovi relaxovali v samotném areálu lázní, kde pro ně manažerka Libuše Kalinová
připravila program – pan Kodet si zaplaval a nemohl si vynachválit výřivku. Po obědě jsme se sešli u kostela
Nejsvětější Trojice a pan farář nás provedl všemi zákoutími kostela. Hned potom začaly přípravy na večerní
vernisáž v galerii.
Malíř Kodet byl mile překvapen tak velikou návštěvností a zájmem o jeho„tvoření“. „To je sympaťák, ten šáteček u krku, krásné obrázky, vypadá líp jak v televizi,“ šuškalo se mezi návštěvníky galerie. Po zahájení výstavy
jsme připravili ve trojici já, Tomáš Barták a malíř Kodet posezení na zámku v renesančním sále. Pan Kodet u
skleničky svého oblíbeného suchého červeného vína odpovídal na připravené otázky a na dotazy ze sálu
(o svém dětství, tvorbě, emigraci, bratrovi, dětech...). Nasmáli jsme se až až a ještě víc, když na výzvu pana
Krále k nám přisedla i paní Kodetová. Pořad se chýlil ke konci a manželé Kodetovi se po tak náročném dni
vraceli zpět do lázní na večeři. V sobotu jsme se opět sešli v galerii, odkud manželé Kodetovi, plní dojmů,
odjížděli zpět na Staroměstské náměstí. Podobně jako pan Gott navštívili mž. Kodetovi spoustu krásných
míst v našem městě a poděkovali slovem „úžasné“.
Touto cestou bych ráda poděkovala především panu Tomáši Bartákovi za vynikající spolupráci na pořadu
s panem Kodetem, paní Řezníčkové za odborný výklad a provedení všemi expozicemi zámku, sl. Kalinové
(lázně Evženie), manželům Křížovým za sponzorství a přípravu občerstvení na zámku a v galerii, panu R.D.
A. Ścianovi (za prohlídku kostela), Janu Parmovi za fotografování pobytu pana Kodeta a panu Ing. Hybnerovi za poskytnutí prostor zámku.
Romana Parmová, Galerie Kryt

Přišlo na adresu redakce ...
Foto: J. Parma
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KULTURA
Dům dětí a mládeže Volňásek
Vás zve na

rEJ v
v
CARODEJNIC
30. dubna 2010 v Peřejích
společný odlet v 17 hodin od zámku
Slet velkých i malých čarodějnic se uskuteční
v 17:00 hodin u zámku,
kde si vyzvednete platné letecké průkazy.
U restaurantu Peřeje jsou připraveny soutěže,
hudební skupina Mr. Farao,
táborák a občerstvení.
Vstup pouze v maskách.
Počet leteckých průkazů je omezen!

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

Mzdová účetní
• SŠ vzdělání ekonomického směru
• praxe v oblasti mzdového účetnictví
• orientace v oblasti personální, mzdové agendy a pracovně
právních předpisů
• uživatelská znalost práce na PC a MS Office (Word, Excel)
• znalost německého jazyka výhodou
• přesnost, pečlivost, samostatnost

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

Referent zpracování dat
Přišlo na adresu redakce ...
DO DOMOVA PRO SENIORY PŘIŠLI
PŘIVÍTAT JARO TAKÉ ZÁSTUPCI MĚSTA
Prohlédnout si ruční práce našich obyvatel s velikonoční tématikou přišli zástupci
města Klášterec nad Ohří – starosta města pan Jan Houška, místostarosta pan
Miroslav Bilík, tajemnice paní Mgr. Lenka Antolová a vedoucí ekonomického
odboru paní Ing. Veronika Dlouhá. Velikonoční výstava spojená se dny otevřených dveří se konala ve dnech 23. a 24.
března a těšila se velkému zájmu hlavně
z řad dětských návštěvníků, kteří si domů
na výzdobu odnesli mnoho výrobků. Velmi nás těší podpora ze strany města Klášterce nad Ohří a zájem široké veřejnosti.
Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se
na další shledání tentokrát při výstavě
vánoční.
Za uživatele a zaměstnance MÚSS
sociální pracovnice Lucie Poláčková, DiS.

• SŠ vzdělání s maturitou
• pokročilá znalost NJ
• pokročilá znalost práce na PC
Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení
• finanční příspěvky na dovolenou a na vánoce
• 5 týdnů dovolené
• profesní vzdělávání a další zaměstnanecké výhody
Životopisy posílat na: michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 359 111
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 5. května
Galerie Kryt
KRISTIAN KODET: GRAFIKA
do 28. května
Galerie v zámecké věži
S FOTOAPARÁTEM
ZA SKŘÍTKY POHÁDKOVÉ ZEMĚ
Výstava fotografií skřítků výtvarnice Vítězslavy Klimtové očima Pavla Veselého
do 28. května
Weberův dům - SCHKO Labské pískovce
VÝSTAVA PEROKRESEB
PETRA NESVADBY
Výstava je otevřena v pracovních dnech
od 8 do 15 hodin
do 30. června
Galerie Thun
16. VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ
HISTORIE
Tradiční výstava minerálů a hornické historie
22. dubna od 16:30 hodin
Městská knihovna
PROTIKLADY
Posezení nad knihou s Renatou Šindelářovou a Milanem Prokšem

27. dubna v 19 hodin
Kino Svět
PROKLETÝ OSTROV
USA 2010, 137 minut, české titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
28. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
VŠECHNOPARTIČKA
Nový zábavný pořad K. Šípa a J. Náhlovského.
Vstupné: 190 Kč / D: 150 Kč / KMD: 100
Kč
29. dubna od 18 hodin
Zámek - hudební salónek
ZADÁNO PRO DÁMY!
Odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspirace pro dekoraci v domácnosti, zajímavé
besedy...
30. dubna od 17 hodin
Zámek - park
REJ ČARODĚJNIC
Pořádá DDM Volňásek
30. dubna od 16 hodin
náměstí Dr. E. Beneše
STAVĚNÍ MÁJKY

28. středa a 29. čtvrtek v 19.00 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ

náš
tip

ČR 2009, 118 minut.
Čtyřicátnice
Helena,
uznávaná odbornice na
manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se
dostala do situace, jaké
řeší se svými pacienty. Její
doposud milující a milovaný manžel je přistižen in
flagranti s mladší ženou a
Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.
Dvacetiletá dcera Laura
chce být matce oporou,
zároveň se však potýká s
nástrahami vlastní první
opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední
dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným.
Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za to se
vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela
rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce
to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději. Hrají: E.Balzerová, L. Vlasáková,
V. Kubařová, V. Dyk, J. Macháček.
Mládeži přístupné, Vstupné: 80,- Kč
22. dubna od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
DÁMSKÝ KLUB
Téma večera: Homeopatie a Autopatie aneb Cesta k tělesné a duševní harmonii
Hlavní host večera Mgr. Jiří Čehovský.
Módní přehlídka Boutique Lucie Kadaň
- Jaro 2010.
Vstupné: 80,- Kč
22. dubna v 19 hodin
Kino Svět
PEVNÉ POUTO
USA/VB/Nový Zéland 2009, 135 minut,
české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
23. dubna v 17 hodin
Kino Svět
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
USA/Kanada 2010, 117 minut, český
dabing. Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
24. a 25. dubna v 18 hodin
Kino Svět
NINE
USA 2009, 120 minut, české titulky. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
25. dubna od 15 hodin
Kulturní dům
O KARKULCE
Hraje Divadlo rozmanitostí Most.
Vstupné: 50 Kč

1. května od 14 hodin
Zámek - park
MÁJOVÉ ODPOLEDNE
Orchestr Milana Baraniaka a kapela Crazy Band, vystoupení dětských souborů,
bohatý stánkový prodej, výcvik dravců a
další atrakce.
1. května od 17 hodin
Zámek – velký renesanční sál
MÁJOVÉ VÝTVARNÉ DOTEKY
Vernisáž výstavy Roberta Kessnera (obrazy) a jeho devítileté vnučky Julie Štikové
(obrázky). Doplněno o originální drátované šperky Dekolt Dáši Nové.
5. května od 19 hodin
Kulturní dům
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
SE SKUPINOU ADAMA PAVLÍKA
Vstupné: 280 Kč / 250 Kč Vstupenky v
předprodeji
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Kláštereckému „áčku“ se nedaří prolomit smůlu Na turnaji v babytenisu získali domácí dvakrát bronz
JZD Středohor Dobroměřice – FK Klášterec 3:0 (2 : 0)
V 16. kole 1. A třídy krajského přeboru zajížděli klášterečtí fotbalisté na hřiště
Dobroměřic. Bohužel si nevedli příliš dobře a prohráli 3:0, když už v poločase
to bylo 2:0.
VČSA Ervěnice – FK Klášterec 1:1 (1 : 1)
Také v 17. kole hráli klášterečtí fotbalisté venku. Ani v Ervěnicích se jim bohužel
nepodařilo navázat na úspěch prvního jarního utkání a pouze remizovali. Uhájili tím sice devátou příčku v tabulce, ale hned v neděli 25. března je čeká těžký
soupeř, vedoucí celek tabulky Sokol Březno. Zápas se hraje od 17 hodin.

V sobotu 17. dubna se v areálu Tenisového klubu Lázně Evženie uskutečnil
turnaj v babytenisu pro děti ročníků
2001 a mladší. Turnaje se zúčastnilo
celkem třiadvacet dětí z Prahy, Kladna,
Plzně, Dvora Králové, Sokolova a samozřejmě Klášterce nad Ohří.
„Turnaj probíhá velice dobře,“ svěřil se
nám v průběhu turnaje jeho organizátor Petr Gillich. „Sice tady byly i
slzičky a hádky, ale to patří ke každému
turnaji. Rodiče samozřejmě chtějí, aby si
jejich děti odvezly nějaký pohár. A také si
všichni odvezou, když ne pohár, tak určitě nějakou věcnou cenu.“ Osud kláštereckých babytenistů nebyl ani trochu
jasný. Na kurtech se sešla velmi těžká
konkurence. „Budeme rádi za každý
pohár, který získáme, pokud tedy nějaký získáme,“ povzdechl si Gillich. Turnaj byl rozdělen na skupiny dívek a chlapců, ačkoli to
v této věkové kategorii není nutné. Chlapci hráli na třech antukových dvorcích, dívky se utkaly na umělohmotných površích.
Klášterečtí mladí tenisté nakonec získali dva poháry za třetí místa. Mezi chlapci skončil na třetím místě Jan Brandtner, vyhrál
Vítězslav Adam z Jirkova před Janem Stehlíkem z Karlových Varů. Mezi dívkami zvítězila Petra Machová z Litvínova, druhá
byla Klára Nováková z Kladna, třetí místo vybojovala Karolína Nováková z domácího klubu.
„Klášterečtí tenisté podali výborný výkon,“ byl spokojen trenér Gillich. „A měli také hodně smůly. Tři hráči nepostoupili do semifinále jen kvůli horšímu skóre.“

Motokros

Karatista Novotný zářil na Mistrovství Evropy
Svého dosud největšího úspěchu
dosáhl klášterecký karatista Ondřej Novotný na Mistrovství Evropy
v německé Bochumi. Na konci března
skončil v kategorii juniorů na krásném
šestém místě.
„V kategorii juniorů bylo šedesát závodníků,“ vzpomínal na mistrovství karatista Novotný. „Já jsem absolvoval čtyři
zápasy a tři jsem vyhrál. Bohužel ten
čtvrtý pro mě probíhal velice smolně. Byl
to boj o finále a já jsem nakonec prohrál
o jediný bod.“
Trenér Ondřeje Novotného Josef Patík
byl však velmi spokojen: „Je to nejlepší
umístění, jakého dosud na mezinárodOndřej Novotný
ních soutěžích dosáhl .“
Spokojen byl i klášterecký karatista, ale jak dodal: „Mohlo to být lepší.“ V minulých
dnech Ondřej Novotný složil úspěšně přijímací zkoušky na vysokou školu a pro
nejbližší budoucnost je jeho program poměrně jasný. „V nejbližší době mě čeká
maturita, takže nic sportovního.“

Basketbal v Chomutově s kláštereckou účastí

Minule jsme vás informovali o třetím
místě mladého kláštereckého motokrosaře Tomáše Jindry na jeho prvních
závodech. Na začátku dubna se motokrosař Jindra zúčastnil závodů v Krásné Lípě, kde obsadil 3. místo. O týden
později si vedl v závodě v Horšovském
Týně ještě lépe a závod vyhrál.
Tomáš Jindra

„Špeldovci“ sbírají jeden drahý kov za druhým
Také svěřenci tenisové školy Pavla Špeldy a Romana Krause z Kadaně se mohou od začátku roku pochlubit skvělými výsledky. Svoji medailovou žeň započali už v polovině února (13.-15. 2.), kdy Petra Novotná s Anetou Procházkovou přivezly z turnaje ml. žákyň v
Rakovníku 1. místo ve čtyřhře. Svůj úspěšný vstup do nové sezóny ještě vyšperkovala Petra Novotná 2. místem ve dvouhře. Po měsíci se do Rakovníka Aneta Procházková vrátila,
aby zde vyhrála další turnaj ve dvouhře. Za necelý týden po úspěšném tažení Rakovníkem
se konal v Hrádku nad Nisou celostátní turnaj mladších žákyň kategorie„B“. V něm se jako
velká bojovnice prosadila Hanka Malická, která se jako 8. nasazená hráčka turnaje probojovala do finále. Ve finálovém klání sice podlehla nejvýše nasazené Němcové, ale i se
stříbrem byla velmi spokojená.
Začátkem března (6.-7. 3.) se konal celostátní turnaj na domácích dvorcích v Kadani. Do
něj vstupovala Hanka Malická v roli nejvýše nasazené hráčky a svoji pozici potvrdila. Poradila si se všemi soupeřkami a se ztrátou jediného gamu celý turnaj vyhrála. Ve čtyřhře pak
společně s Anetou Procházkovou získala double - tedy další zlatý kov do sbírky. O tom,
že technická vyspělost soupeřek domácího týmu je velmi vyrovnaná, svědčí i to, že Procházková prohrála v semifinále dvouhry s Petrou Novotnou, která následně podlehla ve
finálovém boji právě s Malickou.
Duben odstartoval turnaj st. žáků konaný 2.- 4. 4. v Chomutově. Že ani mužská část tenisové školy nezaostává ve výsledcích za svými něžnými protějšky, dokázal Filip Šimek,
který si přivezl vítězství ze čtyřhry a k němu ve dvouhře přidal stříbrný kov. Skvělou formu
ještě potvrdil 3.-5. 4. na turnaji ml. žáků v Cafex Rakovník Pavel Bulín 2. místem ve dvouhře
a zároveň přidal prozatím zlatou tečku v souboji dablů.

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
Prodám kuřice. V Rašovicích č. 10.
Opět 21. - 23. května. 10denní, cena
95,- Kč za kus.
Tel.: 474 376 870, 721 251 662

INZERCE

Hanka Malická a Filip Šimek

Na Poháru středních škol se gymnastky neztratily
Družstvo žáků klášterecké Základní
školy v Krátké ulici se zúčastnilo okresního turnaje v basketbale, který se
konal v Chomutově.
Turnaj hrálo celkem patnáct škol ve
třech skupinách po pěti, z každé skupiny postupovalo jedno družstvo. Klášterečtí sice vysoko porazili Vejprty a dvě
další chomutovské školy, ale v posledním zápase bohužel podlehli o jediný
bod kadaňské škole Na Podlesí.
„Bohužel skončili ve skupině na druhém

místě o jeden bod a do finále nepostoupili, ale já jsem s jejich výkonem naprosto
spokojený,“ chválil výkon svých žáků
učitel tělocviku Josef Patík.
Kláštereckou základní školu v Krátké ulici reprezentovalo družstvo ve
složení:
Jan Páleník, Marián Frajbiš, David
Fidrmuc, Vladimír Bernášek, Martin
Hofman, Štěpán Hlaváček, Vladimír
Mladý a Rostislav Čáp.

Gymnastky z kláštereckého Gymnázia a SOŠ ve
složení Míša Klimčáková, Péťa Topinková a Áďa Rulcová dosáhly obrovského úspěchu na Poháru středních
škol ve sportovní gymnastice.
I přes zlomený malíček Petry Topinkové obsadila děvčata krásné 6. místo v konkurenci 14 krajů z celé ČR.
Gymnastky absolvovaly rozcvičení v nejmodernější
gymnastické hale v Liberci, kde trénují olympijské
naděje z celého světa. Děvčata měla možnost cvičit
na nářadí špičkové kvality. „Moc se nám to všem líbilo,“
potvrdily svorně naše reprezentantky. Republikové
finále odstartovalo v neděli 11. 4. nástupem všech
družstev z celé republiky a po státní hymně boj začal.
V profesionálních podmínkách a pod drobnohledem
uznávaných rozhodčí si závod gymnastky moc užily.
zdroj: www.gymkl.cz
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