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Praní „špinavého prádla“ nejvíce Maturitní zkoušky málem ohrozila nečekaná událost
uškodilo bývalému řediteli
V úterý 6. června se konalo v kláštereckém Kulturním domě pravidelné
shromáždění delegátů stavebního
bytového družstva. Zásadním bodem jednání bylo hlasování o vyslovení nedůvěry současnému představenstvu.
Sjezd delegátů tak měl de facto rozhodnout o ukončení nebo o pokračování několikaměsíčních sporů ve
vedení družstva, které vyvrcholily
v květnu odstoupením dosavadního předsedy představenstva SBD

překvapením. Pro odvolání hlasovalo 15 delegátů, proti 11 a plných 20 se
zdrželo hlasování. Představenstvo v
čele s uvolněným předsedou Petrem
Aufem tak uhájilo svoje postavení.
Naopak Jaroslavu Krejsovi v nejbližší
době naděje na znovuzískání ředitelského postu asi nekyne.
Současné vedení družstva se shodlo
na tom, že nejdůležitější je v současné
době zklidnění situace. Se změnami
ve vedení družstva by také mohlo dojít k větší spolupráci s městem napří-

 foto: S. Kolaříková
 Okamžik pravdy nastal. Jedna z maturantek loví v sáčku, aby si vytáhla maturitní otázku.

 Současný předseda představenstva P. Auf (vlevo) a bývalý ředitel SBD J. Krejsa

Jaroslava Kohouta a následným
jmenováním Petra Aufa novým
předsedou. Protože Petr Auf byl
rozhodnutím představenstva zvolen
předsedou uvolněným – tj. vykonávajícím tuto funkci na plný pracovní
úvazek – stala se nadále nadbytečná
funkce ředitele SBD. Z té pak odešel
na základě výpovědi dohodou Jaroslav Krejsa.
Někteří družstevníci ovšem s tímto
postupem představenstva nesouhlasili. Sám Jaroslav Krejsa označil zmíněné události za puč, který pomohl
do čela družstva spojenci ředitele
Městské energie ing. Šroubka Petru
Aufovi.
Tolik k událostem předcházejícím
bezprostředně shromáždění delegátů. Samotné jednání se podle očekávání neslo ve znamení bouřlivých
diskusí, které často přerůstaly v hlasité hádky mezi všemi zúčastněnými. Ostrá debata, která se několikrát
během čtyřhodinového zasedání
strhla mezi Jaroslavem Kohoutem a
Jaroslavem Krejsou, končila obvykle
vzájemným osočováním a rozbíráním starých sporů. Mnozí z delegátů pak oběma toto veřejné praní
špinavého prádla vytkli.
Přestože se během celého jednání
zdálo, že příznivci Jaroslava Krejsy,
kteří požadovali odvolání představenstva, mají v sále převahu, výsledek
hlasování byl pro většinu naprostým

klad při získávání dotací. Podle vedení
představenstva ale rozhodně nehrozí v
budoucnu jakékoli pohlcení družstva
Městskou energií, jak ve svém projevu
na sjezdu prorokoval bývalý ředitel
Jaroslav Krejsa.
-lara-

Klášterecké gymnázium funguje už 12 let a maturitní zkoušky se letos konaly již popáté. Přestože je každá z nich jedinečnou
událostí, a to zvláště pro studenty, dalo by se říct, že škola získala za tu dobu při jejich pořádání už určitou rutinu. Mění se tváře,
možná obsah některých otázek, ale průběh je v podstatě rok co rok stejný. Lehká nervozita asi postihne i ostříleného vyučujícího, ale všichni spoléhají na to, že vše pojede v zaběhnutých kolejích. Nečekaná událost při letošních maturitách ale důkladně
prověřila schopnost vedení kláštereckého gymnázia při řešení krizové situace. „Od pondělí 22. května dělali maturitu studenti
střední odborné školy. Ti mají kromě ústní ještě praktickou zkoušku, která probíhá u počítačů za vyžití internetu. Ráno před začátkem zkoušek jsme ovšem s hrůzou zjistili, že připojení k internetu nefunguje,“ popisuje horké okamžiky letošních maturit ředitel
Jedlička. „Naše škola byla podobně jako většina uživatelů v Klášterci a v celém regionu postižena poškozením kabelové trasy v úseku mezi Chomutovem a Mostem. Protože termín maturitních zkoušek je pevně schválen krajským úřadem, nebylo myslitelné pondělní zkoušky odložit. Po intenzivním a naštěstí úspěšném jednání se společností Kabel 1 nám bylo umožněno napojit se na jiného
poskytovatele internetu. Zkoušky se tak posunuly o pouhé dvě hodiny. Z internetu studenti čerpali úplná znění řady zákonů, které
máme ovšem k dispozici i v tištěné podobě, a proto nebyl průběh zkoušek nijak ohrožen,“ ujišťuje ředitel Jedlička. „Myslím si, že
vedení školy se řešení této nestandardní situace zhostilo se ctí,“ dodává s úlevou ředitel Jedlička.
o maturitách více na str. 3

Budoucí provozovatelé dráhy pro čtyřkolky nevidí ve svém počínání žádný problém
V minulém čísle našich novin jsme čtenáře informovali o stavbě tréninkové
dráhy pro čtyřkolky na pozemcích mezi
Kláštercem a Ciboušovem, kde se podle
prvotních informací možná neděje vše
podle pravidel. A protože se nám nepodařilo oslovit v době minulé uzávěrky
budoucí provozovatele Pavla Nového a
Jaroslava Faktora, otiskujeme tedy jejich
reakci až nyní.
Události kolem stavby dráhy pro „čtyřkolky“ pod Ciboušovem vyvolaly během
předminulého týdne podle našeho názoru zbytečné pozdvižení, a to nejen na
odboru životního prostředí místní radnice. Chtěli bychom proto reagovat na
vzniklou situaci také z naší strany a uvést
některé informace, které proběhly tiskem,
na správnou míru. Předně jsme se vždy
drželi v předem vymezeném prostoru a
řídili se vypracovaným projektem. Ten
jasně vytyčuje trasu dráhy, tedy nejen
přes pole, ale také zasahuje do ostatních
ploch. Tím je míněno prostranství, které
pokrývají různé stromy, křoviny a podobně. Ne tedy les, jak je mylně uváděno.
Povolení ke kácení dřevin na pozemcích,

které jsou ve vlastnictví fyzických osob,
jde-li o stromy se stanovenou velikostí,
není potřeba. Proto jsme stromy do dané
velikosti určené zákonem vykáceli sami
– jako fyzické osoby – se souhlasem vlastníků, které jsme vyrozuměli a od kterých

daného pozemku na tréninkovou dráhu
pro čtyřkolky. Tímto dnem s námi bylo
zahájeno stavební řízení. Stavební úřad si
později vyžádal další doklady, které jsme
dodali. Nevíme tedy, proč dosud nebylo
rozhodnutí vydáno! Jako jeden z důvodů

 Ilustrační foto

máme pozemky v pronájmu. 15. března
tohoto roku jsme podali návrh na vydání
územního rozhodnutí o změně využití

se může jevit i fakt, že občané sousedící
s budovanou dráhou mohou mít obavy z
hlučnosti. Chtěli bychom dodat, že dráha

je dostatečně daleko od zástavby rodinných domů, nejsou to jen desítky, ale stovky metrů. Přesto - pokud to bude nutné
- se nebráníme tomu, abychom zbudovali
protihlukovou bariéru. Naším záměrem
není někomu škodit. Naopak. Dráhu nechceme jen pro sebe, ale naším záměrem
je vybudovat zde areál se základnou pro
širokou motokrosovou i bicyklovou veřejnost se zaměřením hlavně na mládež.
Uvítáme názory i návrhy všech, kteří je s
námi budou chtít řešit, a ne si jen stavět
na určitých problémech svoji politickou
kariéru. Sportu zdar, závistivcům zmar.
Tolik tedy vyjádření P. Nového a J. Faktora
ke kauze dráhy pro čtyřkolky.
-rony-

Uzávěrka příštího čísla je
23.června
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 28.června
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V Klášterci odvolila více jak polovina právoplatných voličů
Už je to víc jak týden, co se v naší
republice uskutečnily volby do
Poslanecké sněmovny. Výsledky byly v tisku, rozhlase i televizi
probírány ze všech stran a do těch
nejmenších podrobností. Klášterecké noviny jsou místním tiskem,
a proto v nich nenajdete žádné
obsáhlé spekulace nad budoucím
celospolečenským, ekonomickým
a zahraničním vývojem naší země
po patovém výsledku těchto voleb. Přesto ale nebude na škodu

podívat se na to, jak si vedl právě
Klášterec ve srovnání s celorepublikovými výsledky.
Byla u nás větší volební účast nebo
menší? Vyhrály stejné strany nebo
se výsledky výrazně lišily? Pro ilustraci uvádíme následující graf, kde
můžete porovnat výsledky z celé
republiky, z Ústeckého kraje, Chomutovského okresu a Klášterce.
Na první pohled je patrné, že celý
Ústecký kraj a Chomutovsko zvlášť
je ve srovnání s ostatními regiony v

Čechách hozeno více do leva.
Vítězem voleb se tak u nás stala
ČSSD s více než 37 %. Lépe na tom
byli v Klášterci také komunisté. Ti
získali celkem 12,8 %, ovšem v
Klášterci je volilo téměř 15 % lidí.
Oproti volbám před čtyřmi lety
ovšem zaznamenala KSČM v našem městě propad o více jak 10%!
Naproti tomu si výrazně polepšila
ODS, kterou v roce 2002 volilo v
Klášterci 22,3 % lidí, zatímco letos
jí dalo důvěru už 32,6 % voličů.
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Stejně jako po celé republice i u
nás slavila úspěch strana Zelených.
Před čtyřmi lety pouhá 2% letos už
6,8 %. Tato strana získala dokonce
v Klášterci o pět desetin procent
hlasů víc, než činí její celorepublikový výsledek.
To naopak strana KDU-ČSL by se,
kdyby záleželo pouze na kláštereckých voličích, vůbec do parlamentu nedostala. Volilo ji totiž jen 1,7
% obyvatel města. Za to, že nakonec získala v celé republice přes 7
%, vděčí hlavně své tradičně silné
pozici na Moravě.
Co se týče stran, které slaví vítězství v obecních volbách do kláštereckého zastupitelstva, jako jsou
např. SNK-ED či NEZ, ty získávají
ve volbách do poslanecké sněmovny jen minimum hlasů.
Závěrem pár slov o volební účasti.
Je jistě potěšující, že ta oproti volbám v roce 2002 výrazně stoupla.
Před čtyřmi lety v Klášterci odvolilo 44.85% voličů. Letos to bylo
50,4 %. Největší zájem o volby
zaznamenal volební okrsek č. 6 v
kině Svět, kde volilo více než 55
% lidí. Nejméně voličů - jen 44,2
% - naopak dorazilo do volebního
okrsku č. 2 ve Společenském domě
na Panoramě.
-lara-

Privatizace bytového fondu pod lupou
Jak už jsme vás informovali v minulém
čísle Kláštereckých novin, rada města
na svém letošním pátém zasedání projednala Zásady prodeje bytového fondu z majetku města Klášterce nad Ohří.
PaedDr. Homolka a Ing. Saitz zároveň
dostali za úkol dopracovat připomínky,
projednat konečné znění s právním zástupcem a předložit je na zasedání rady
města, které se uskuteční 7.9.2006.
Na pořad dne se tak opět dostává
diskuse o privatizaci obecních bytů,
která se v Klášterci vede již zhruba
deset let.
Pojďme nyní stručnou informaci z
předcházejícího čísla doplnit podrobným rozborem navržených Zásad. V
prvé řadě je třeba připomenout, že
ještě není známo, za kolik se budou
byty prodávat. Stanovit cenu za 1
m2 bude mít za úkol až nově zvolené
zastupitelstvo. To by mělo podle časového harmonogramu uváděného
ve výše zmíněných Zásadách rozhodnout o ceně do 28. února příštího
roku. Tedy v případě, že samotnou
privatizaci vůbec schválí.
V samotných Zásadách se i přes absen-

ci ceny dozvíme o plánovaném způsobu prodeje bytů leccos zajímavého. Je
tu naplánován časový harmonogram
prodeje, vysvětleny základní pojmy
týkající se privatizace i stanoven matematický výpočet ceny.
„V první řadě bude důležité vybrat byty,
které půjdou k prodeji. Privatizace například není možná u těch domů, které byly
dány do zástavy bankám v souvislosti s
přijetím úvěrů na opravu bytového fondu,“ vysvětluje ing. Šroubek, předseda
komise pro privatizaci bytového fondu města. Prodej by se tak mohl týkat
zhruba tisícovky bytů. Přesný seznam
bytů určených k prodeji bude obsažen
v příloze těchto Zásad, která by měla
být zpracována počátkem roku 2007.
Časový harmonogram prodeje bytů by
měl být následující. Do 28.února roku
2007 rozhodne nové zastupitelstvo o
privatizaci bytů, schválí seznam bytů
vybraných k prodeji a určí cenu. K 1.
březnu 2007 bude zaslána nájemníkům
první nabídka ke koupi bytu. Od tohoto data poběží tříměsíční lhůta, ve které
mají nájemníci možnost přihlásit se
závazně ke koupi bytu. Svůj úmysl byt

Upozornění pro organizace
a soukromé osoby

V měsíci červnu, červenci a srpnu zahajuje Autoškola
Chomutov a Autoškola Kadaň nové kurzy na skupiny
„D“ (autobusy), „C“, „C+E“ a „B“. Kurzy probíhají v
Chomutově, Kadani a Klášterci nad Ohří.
Vedoucí učitel kurzů na autobusy a nákladní vozidla je
Ing. Jan Chvátal.
Kurzy na osobní automobily vede
Ing. Olga Chvátalová

Provádíme též školení řidičů autobusů a nákladních
vozidel a školení referentů. Školení je možné provést
ve Vaší ﬁrmě v odpovídajících prostorách.
V případě zájmu se prosím obracejte výhradně
na majitele autoškol Ing. Jana Chvátala
Objednejte se na e-mail: chvatal@ktkadan.cz

Tel: 474 342 454 Fax: 474 342 474 Mob: 602 791 791

koupit musí podpořit zálohou ve výši 5
tisíc korun. Poté budou nájemníci, kteří složili kauci, vyzváni k podpisu kupní smlouvy, jejíž návrh jim bude zaslán.
Smlouvy se budou podepisovat od 1.
července do 31.12. 2007. Od 1. ledna
roku 2008 pak dojde k zahájení prodeje
obecních bytů. Tomu, kdo se nepřihlásí
do první nabídky, bude 1. ledna 2008
zaslána druhá nabídka. Následuje opět
tříměsíční lhůta na rozmyšlenou. Je
ale třeba počítat s tím, že v tomto kole
bude cena bytů tržní, tj. vyšší než v kole
prvním. 1. dubna 2008 pak budou byty,
o které jejich nájemníci neprojevili zájem nebo které byly v nájmu dlužníka,
nabídnuty ke koupi třetí osobě.
Velice podrobně je dále zpracováno
stanovení kupní ceny bytu, na jejíž výši
bude mít vliv řada faktorů. Rozhodující
je samozřejmě velikost bytu. Stanovená
cena za 1 m2 tak bude nejprve vynásobena velikostí bytu. Dále bude přihlíženo ke stáří domu, k lokalitě, ve které se
byt nachází, a k výši investic, kterými byl
dům v posledních pěti letech zhodnocen. Do ceny bytu se promítnou i opravy
a modernizace zařízení bytu provedené
v posledních pěti letech. Například byt
3+1 na sídlišti Václava Řezáče tak v konečném důsledku vyjde výrazně levněji
než byt 3+1 na novém sídlišti.
Pokud půjde vše podle naplánovaného harmonogramu, budou muset
nájemníci obecních bytů najít v následujícím roce způsob, jak si zajistit
dostatek finančních prostředků na
jejich koupi. „O privatizaci se v Kláš-

terci hovoří už řadu let. Každý, kdo je
trochu zodpovědný, už by měl mít jasno, jak bude tuto situaci řešit,“ myslí
si ing. Šroubek. Určitou výjimku při
privatizaci budou mít nájemníci ve
starobním a invalidním důchodu. Pokud nebudou mít zájem byt koupit, je
možné ho prohlásit za sociální a vyjmout ho z prodeje.
Tolik alespoň prozatím k připravovaným Zásadám prodeje bytového
fondu z majetku města. K tématu
privatizace se jistě v budoucnu ještě
několikrát vrátíme.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Téměř o čtyři stovky by se měla
od července zvýšit výplata těm, kteří pracují za minimální mzdu. První
prázdninový den dojde totiž k jejímu
nárůstu ze současných 7 570 korun
na 7 955. Růst je výsledkem loňského
rozhodnutí vlády. Kabinet se v prosinci usnesl, že minimální mzdu letos
navýší hned dvakrát. Poprvé stoupla
s příchodem nového roku, druhý růst
ji čeká nyní. Proti této úpravě jsou
především podnikatelé a pravicoví
politici. Podle ministra práce a sociálních věcí Škromacha je ale zvýšení
minimální mzdy motivací pro lidi,
kterým se nevyplatí pracovat a raději
zůstávají doma na dávkách, případně
pracují načerno. To byla například
situace v roce 1998, kdy byla úroveň
čisté minimální mzdy o třicet procent nižší než životní minimum. V
druhém pololetí roku 2006 přesáhne
minimální mzda v čistém vyjádření
životní minimum o 52 procent. Podle ministerstva pracují za minimum
asi dvě až tři procenta zaměstnanců.
Podnikatelé by v budoucnu neměli
ztrácet spoustu času obíháním úřadů
kvůli potvrzení o své bezdlužnosti.
Odstranit to má jednotná evidence
nedoplatků, jejíž zavedení ve středu
odsouhlasila vláda. Od ledna 2009
by měl začít fungovat společný informační systém, který bude obsahovat
údaje o dlužnících a nedoplatcích od
České správy sociálního pojištění,
zdravotních pojišťoven i celní a daňové správy. Potvrzení o tom, že podnikatel není v této databázi evidován, si
snadno bude moci opatřit sám úřad,
který bude bezdlužnost ověřovat. Do
budoucna by se informace vedené ve
společné evidenci měly rozšířit o další
údaje, například dluhy za soudní poplatky. Náklady na zavedení nového
informačního systému odhaduje ministerstvo informatiky na 62 miliónů
korun a roční provozní náklady na 18
miliónů Kč. Celkem si to tedy v následujících sedmi letech vyžádá kolem
150 miliónů korun.

MP informuje
Již mnohokrát v minulosti se
podařilo strážníkům přímo při
činu přistihnout pachatele, kteří
demolovali majetek města. Stále se
však najdou další, kteří si z těchto
případů nevzali žádné ponaučení.
O uplynulém víkendu zhruba dvě
hodiny po půlnoci opět přistihli
strážníci mladíka, jak se baví tím,
že rozkopává plastové koše. Jeho silácké výstupy tak byly ohodnoceny
nejvyšší možnou sankcí.
Rvačku dvou žen museli uklidnit
strážníci. V Nonstop baru v restauraci Ohře vystřihly dvě ženy -zjevně pod vlivem alkoholu- scénu jak
z divokého západu. Porvaly se tak
dokonale, že stačily zdemolovat i
zařízení podniku. Za své jednání se
budou muset zodpovídat před pře-

stupkovou komisí.
Zajímavou dohru mělo řešení
krádeže v PENNY marketu začátkem měsíce června. Hlídka byla
povolána do marketu s tím, že pracovníci prodejny zadrželi osobu
podezřelou z krádeže zboží. Kontrolou totožnosti mladého muže z
Klášterce vyšlo najevo, že byl již v
minulosti odsouzen za majetkové
delikty. Proto byl předveden na policii ČR, kde policejní orgán zahájil
úkony v trestním řízení. Po propuštění ten samý mladík navštívil
prodejnu Pramen v ul. Polní, kde
se, dle sdělení prodavaček, opět pokusil odcizit zboží. Přivolaní strážníci dotyčného museli opět vyzvat,
aby je následoval na policii. Mladík
však místo toho, aby uposlechl výzvy, napadl hlídku, která musela
použít donucovacích prostředků k
zajištění veřejného pořádku a dokončení předvedení. Nakonec byl
předveden na policii, kde se mimo
obvinění z krádeže bude zodpovídat z útoku na veřejného činitele.
Během pochůzkové činnosti
strážníků bylo zaznamenáno několik pokusů o tzv. „grafiti“. Jejich
autoři si zřejmě neuvědomují, že
svým dílem poškozují cizí majetek. Na tuto skutečnost pamatuje
i trestní zákon, který sprejerství,
vzhledem k vyššímu stupni společenské nebezpečnosti, kvalifikuje jako trestný čin bez ohledu na
vzniklou škodu.
zástupce velitele M. Krása
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Maturanti složili závěrečný účet
 foto: O. Průcha

očekávaným situacím a řešit nenadálé
problémy. Pokud si letošní maturanti
odnesou ze svého studia na klášterecké
střední škole nejen teoretické znalosti,
ale i tuto schopnost, pak se v budoucím
životě jistě neztratí.
-lara-

Omluva

Klášterecké noviny č. 12/06

V několika předcházejících číslech našich novin jsme vás informovali o ekologickém projektu ZŠ Školní, v jehož rámci žáci této školy pod vedením Mgr.
Průchy vytvořili 47 plastových tabulek s podrobným popisem listnatých a jehličnatých dřevin a keřů rostoucích v zámeckém parku. V žádném ze tří článků
věnovaných této události ale nezaznělo jméno tvůrce graﬁckého vyobrazení
jednotlivých dřevin. Onou autorkou je paní Věra Klvaňová, která zmíněné
obrázky před několika lety vytvořila. Tímto se paní Klvaňové omlouvá nejen
vedení školy ZŠ Školní, ale i naše redakce, protože informace o jejím autorství
nám nebyla v době vzniku článků známa.
-redakce Kláštereckých novin-

Klášterečtí hasiči nacvičovali společně s kadaňskými

 Spokojený ředitel gymnázia a SOŠ Mgr. Jedlička slavnostně předává jedné
z maturantek klášterecké střední školy vysvědčení.

Na přelomu května a června probíhaly na kláštereckém GSOŠ maturitní
zkoušky. Po maturitním plese a svaťáku
tak konečně došlo i na třetí vrcholný
okamžik posledního roku na střední
škole. 47 studentů gymnázia a 27 studentů střední odborné školy prošlo stejně jako zástupy jejich předchůdců tradičním rituálem, který sestává z tahání
otázek, z nervózního okusování tužky
na potítku a z hledání té správné odpovědi na záludné otázky členů maturitní
komise. Na ty šťastnější, kteří obstáli v
náročné zkoušce dospělosti, pak čekalo
slavnostní předávání maturitních vysvědčení na kláštereckém zámku. Jak
nám potvrdil ředitel Mgr. Jedlička, jako
každý rok i letos byli mezi maturanty vítězové i poražení. „U maturity neuspělo
celkem sedm studentů. Naopak patnáct
jich prospělo s vyznamenáním a jsou i
úspěšná odmaturování na samé jedničky. Vždy se najde někdo, kdo maturitní
zkoušku podcení nebo si vylosuje otázku,
která mu příliš nesedí. Na druhou stranu
tu máme skutečné osobnosti, které k přípravě přistupují velmi pečlivě a důsledně
a při maturitě je pak nic nezaskočí, do-

káží pohotově reagovat. Jsou to většinou
studenti, kteří mají dobré výsledky po celou dobu studia. Také pedagogové mají v
drtivé většině případů snahu, aby maturanti při zkouškách obstáli. Celkově dobrou atmosféru během maturit, vybavení
školy i znalosti našich studentů ocenili i
předsedové maturitních komisí, kteří k
nám přijeli z Bíliny, Teplic či Varnsdorfu,“ pokračoval ředitel Jedlička v hodnocení letošních maturit.
„Ocenit bych chtěl dobrou spolupráci s
městem, které nám vychází v řadě věcí
vstříc. Důkazem je i slavnostní předávání maturitních vysvědčení v krásném
prostředí zámku, kterého se vždy účastní
i některý zástupce z řad vedení města.
Zajištěny máme květiny a podobně,“ nezapomněl Mgr. Jedlička na poděkování
„přátelům školy“.
Letošní maturity jsou tak minulostí.
Většina maturantů dokázala svým učitelům, že se s nimi ty roky „netrápili“
zbytečně. Pedagogický sbor v čele s
ředitelem zase ukázal studentům na
případu s internetem, o kterém jsme
psali na titulní straně, jak je v dnešní
době důležité umět se přizpůsobit ne-

Snad každý malý kluk alespoň jednou zatouží stát se hasičem. Tito
„správní chlapi“ bývají častou inspirací třeba pro mladé teenagery
při rozhodování o budoucí volbě
povolání. Ale představy se většinou
rozcházejí se skutečností. Pryč jsou
doby, kdy název „hasič“ byl odvozen od funkce, kterou opravdu prováděli. V dnešní moderní době, kdy
se domy staví z materiálů odolných proti
vzniknutí požárů a
při použití různých,
téměř dokonalých
z a b e z p e č ov a c í c h
systémů by se skoro
mohlo zdát, že toto
řemeslo zanikne. Ale
opak je pravdou. Hašení požárů už není
jen jedinou prioritou,
kterou mají v popisu
práce. Doba si žádá
své, a tak jsou na
tyto odvážné muže
kladeny stále větší
požadavky a nároky,
které směřují nejen

k záchraně majetku, ale také hlavně
k záchraně lidských životů. A tak
poslední květnový den provedly
jednotky požární ochrany měst Kadaně a Klášterce nad Ohří společně
se záchrannou službou Kadaň součinnostní cvičení v jednom z energetických kanálů v Kadani. Hasiči si
vyzkoušeli vyprošťování a transport
zraněné osoby z uvedeného pro-

storu. „Pracovalo“ se v dýchacích
přístrojích a za vysokých teplot,
protože ani v těchto dnech ještě
není horkovod vypnutý. Takováto
cvičení jsou pro hasiče samozřejmá
a velice důležitá. A secvičení nejen
jejich jednotek, ale také součinnost
se záchranou službou už v mnoha
případech zachránila to nejdůležitější – lidský život.
–rony-

Město přivítalo nové občánky
Dvakrát v rychlém časovém sledu se konalo vítání občánků v obřadní síni kláštereckého zámku po delší
odmlce, která byla vynucena stavebními opravami. V minulém čísle jsme vás seznámili s první částí této příjemné události a v dnešním čísle tedy s určitým zpožděním představujeme zbývající kluky a holčičky. Takže
zde jsou a ... seznamte se, prosím.
-ronyEllen Jindřichová

Horečka sobotní noci
Koncertů vážné hudby je v Klášterci
během roku nepočítaně. Milovníkům klasiky v loňském roce přibyl
dokonce hudební festival. Kam má
ale zajít mládež poslouchající trochu
drsnější muziku? Občas vystoupí nějaká kapela v klubech, ale není nad
pořádný „rokáč“ pod otevřenou oblohou. Stejného názoru byli i Standa
Skirka a Martin Průša, kteří uspořádali v sobotu 10. června v kláštereckém „letňáku“ pořádnou rokovou
párty. Během devíti hodin se na pódiu kláštereckého letního kina vystřídala sedmička kapel. Téměř čtyřem
stovkám diváků hrály Bahrainn,

když by se mohlo možná zdát, že šlo
o dost rizikovou akci, mohl být na
jejím konci Martin Průša spokojen.
„Za celou dobu se nevyskytly žádné
problémy. Akce byla povolená do půlnoci, což jsme dodrželi. Nevznikl žádný problém, kvůli kterému by musela
zasahovat policie. Myslím, že se nám
to povedlo a pokud se nám na příští
rok podaří sehnat sponzory, rozhodně
bychom to rádi zopakovali.“
Je pravda. že se lidé v okolí možná večer moc nevyspali. Dunění a zpěv (v
některých případech spíše řev) bylo
slyšet hodně daleko. Ráno už ovšem
nic nenasvědčovalo, že se zde nějaká
Tomáš Patřičný
Lukáš Koziel

David Babáček

Alena Herzerová
Simona Tomsová

Lomo Future a Trepifajxl z Klášterce, Shutter 20 z Kadaně, Noční Klid
z Chomutova, Beautiful Cafillery ze
Žatce a nejhlučnější Status Praesents
z Prahy.
Počasí vyšlo na jedničku, pivo teklo
proudem, ušní bubínky zaléhaly. I

podobná akce konala. V blízkosti kina
nebyly žádné rozkopané koše, půlnoční rozchod fanoušků přežila i blízká zastávka. Rockový fanoušci ukázali, že přišli za zábavou a ne za účelem
likvdace majetku. A to je pro mnohé
určitě překvapivé zjištění.
-lara-

Jakub Goral

Šimon Wiedermann
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Klášterecký kulturní kalendář má do konce letošního roku velmi pestrou nabídku
Blíží se léto, doba prázdnin a dovolených, kdy se spousta z nás vydává poznávat krásy dalekých krajů.
Ale ani ti, kdo zůstanou v Klášterci,
nebo turisté, kteří si vyberou právě
naše město jako zastávku na svých
prázdninových cestách, by neměli
být o výjimečné zážitky ochuzeni.
Přesvědčen je o tom Mgr. Jaromír
Mácha, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu.
Co zajímavého tedy pro

místní i návštěvníky našeho
města chystáte?
V brzké době proběhne již 2.
ročník hudebního festivalu
Klášterecké hudební prameny
s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným, v jehož
rámci se uskuteční opět také
mezinárodní houslové kurzy.
Večerní koncerty se budou konat na nádvoří kláštereckého
zámku. Pro případ, že by nám
nepřálo počasí, máme v záloze renesanční sál. V průběhu
festivalu, který se uskuteční ve
dnech 4.-8 července, vystoupí
společně s Jaroslavem Svěceným komorní orchestr Virtuosi
Pragenses, houslistka Dana Vlachová,
renomovaná harfenistka Kateřina Englichová, dnes už legendární zpěvačka
Marta Kubišková a unikátní hudební
skupina Jablkoň, jejíž loňské vystoupení sklidilo velký úspěch. Na závěrečném koncertě, který proběhne v sále
klášterecké Základní umělecké školy,
představí Jaroslav Svěcený houslové
talenty, což jsou mladí interpreti, kteří se zúčastňují letošních houslových
kurzů. Na středu 5. července je připraveno také setkání s mistry houslaři,
kde se návštěvníci dozví zajímavosti z
historie tohoto oboru.
O prázdninách se ale můžeme těšit
ještě na jednu tradiční akci.
To je pravda. Souběžně s hudebním
festivalem se v současné době in-

tenzivně připravujeme na srpnový
EUROKOV. Bude se jednat již o 5.
ročník. Ve spolupráci s Karlem Melounem jsme oslovili řadu významných umělců v oboru kovové plastiky
a sochařů v kovu a očekáváme účast
umělců zhruba z deseti až dvanácti
zemí. Akce se uskuteční ve dnech
18.-20. srpna tradičně v zámeckém
parku před sala terrenou. U příleži-

Klášterecké hudební prameny

tosti mezinárodního setkání uměleckých kovářů bude stejně jako při
předcházejícím ročníku uspořádána
výstava kovových plastik zúčastněných umělců. Na zámku bude k vidění do konce září.
Zatímco pátek 18. srpna patří odborníkům, o víkendu se bude moci
s prací uměleckých kovářů seznámit
široká veřejnost. Po úspěchu z předloňska se opět uskuteční noční kování. O hudební doprovod se postarají
country a keltská kapela a o ohnivou
show Duo Carson.
EUROKOV i Klášterecké hudební
prameny už nejsou pro Klášterečáky neznámým pojmem. Pokud ale
vím, město chystá letos jednu velkou novinku.

Šuplík jako umělecké dílo
2. června se uskutečnila v kláštereckém zámku vernisáž výstavy
mosteckého grafika, kreslíře a malíře Luboše Růžičky. V působivých
prostorách zámeckého sklepení
se shromáždily zhruba dvě desítky návštěvníků, aby si prohlédly
zajímavé a často velmi netradiční
výtvory tohoto grafika samouka,
který v současné době pracuje v
jednom z mosteckých antikvariátů. První výstavu svých grafik,
kreseb a koláží uspořádal Luboš
Růžička v roce 1998 v aule Scholy

Humanitas v Litvínově. Návštěvníci klášterecké výstavy s názvem
„Cesta“ si mohou prohlédnout nejen jeho barevné, optimisticky laděné kresby ovlivněné nedávným
autorovým „setkáním s Bohem“,
ale také pozoruhodné koláže vy-

tvořené pomocí novinového či
notového papíru. Nedávno Luboš
Růžička „objevil“ další materiál k
tvorbě. Překližku a dýhy. Desky
různě upravuje, štípe a kombinuje
s papírem, kovovými prvky. Pak je
dokresluje a domalovává. Poslední vášní mosteckého výtvarníka
jsou šuplíky. Uvnitř starých šuplat
vytváří nápadité výjevy za použití
nejrůznějších věcí. Jak prozradil
sám Luboš Růžička, největší „poklady“ se najdou v pozůstalostech. A také uvnitř knížek v jeho

antikvariátu. „To byste nevěřili, co
všechno se dá vytvořit ze součástek starého budíku nebo psacího
stroje,“ neskrýval nadšení ze svých
„úlovků“ Luboš Růžička.
Ti, kdo navštíví v červnu jeho výstavu, jistě uvěří.
-lara-

Na sobotu 9. září připravujeme Klášterecké promenády - vskutku velkolepou akci, která nemá v našem městě obdoby. Uskuteční se u příležitosti
slavnostního otevření a představení
nově rekonstruovaného náměstí a lázeňského areálu a zároveň bude součástí oslav Dnů evropského dědictví.
A proč zrovna Klášterecké promenády?
Chceme, aby tento název
evokoval právě lázeňství,
které se snažíme v Klášterci realizovat. Celá oslava
by měla mít podobu právě
takové promenády. Nebude
se totiž konat na jednom
místě. Hlavní scéna bude
sice na náměstí, ale spoustu
zajímavého se toho bude dít
také v parku a v prostorách
lázní.
Už máte představu, jak

 EUROKOV

bude celá akce vypadat?
Na náměstí bude připraveno specielní
pódium, kde bude po celý den probíhat kulturní program. Již dopoledne
tu budou stánky. Oficiálně bude celá
akce ale zahájena až ve 14. hodin. V

rámci oslav dojde na slavnostní odhalení nové sochy Karla Melouna
a v plánu je i slavnostní přestřižení
pásky nového vchodu do zámeckého
parku. Odpoledne by pak měly na
pódiu vystoupit nejrůznější klášterecké spolky a organizace. Souběžně
s oslavami na náměstí budou probíhat další akce na vedlejších „scénách“.
V parku bude připraven jarmark v
duchu tradičních českých řemesel.
Návštěvníci budou moci ocenit um
kovářů, řezbářů, dráteníků, košíkářů, ochutnat perníky, medovinu či
pravou českou zabijačku. Vše doplní
zábavní program. V průběhu dne vystoupí skupina Šlapeto s jarmarčními písněmi, ledecká dudácká kapela
nebo šermíři.
S příchodem do prostoru lázní se
diváci dostanou do trochu méně
vzdálené minulosti. Bude tu pro ně
připravena výstava historických vozidel nebo ukázky
vojenské historické
techniky. V prostorách nově postavené
kolonády by měly
vystoupit
kapely
COP, Kečup, Rangers a The Beatles
revival.
Speciální program
je připraven pro
děti. Během promenády mezi náměstím a lázněmi
pro ně budou přichystány různé soutěže a úkoly. Když
je všechny splní,
získají za odměnu
lázeňský dukát. Pro
všechny máme taky
nafukovací balónky s logem kláštereckých promenád.
Celá akce bude zakončena na náměstí. Kolem šesté večer se ostatní scény
zavřou a všichni by se měli přesunout
právě na náměstí. Zde vystoupí mezi

sedmou a zhruba půl desátou nějaká
skutečně velká hvězda. Může to být
Miroslav Žbirka, Peter Nagy nebo
někdo jiný. A na závěr, až se setmí, je
připraven velkolepý ohňostroj. Myslím si, že se mají všichni na co těšit.
Teď jenom, aby nám vyšlo počasí.
Loni jsme museli kvůli rekonstrukci náměstí oželet oblíbené rozsvěcení vánočního stromu. Jak to bude
letos?
Letošní rok lidé o tuto tradiční akci
spojenou s vánočními trhy rozhodně
nepřijdou. Je naplánována na 2. prosince a i pro tuto příležitost je připraven ohňostroj. Navíc chystáme ještě
jedno překvapení, ale to bych zatím
nerad prozrazoval.
Teď jste nám představil ty největší
akce letošního roku. Chystáte ještě
něco dalšího?
Kromě kulturních akcí se samozřejmě odbor OŠK podílí i na řadě sportovních událostí, jako jsou Závod
míru či závod Českého skateboardového poháru, který se uskuteční
na místním skateparku už v sobotu
17. června. V jednání je také exhibiční zápas ledního hokeje, který by na
kláštereckém zimním stadionu měli
někdy v září nebo říjnu sehrát aktéři
nového českého seriálu z hokejového
prostředí „Poslední sezóna“ v čele s
Martinem Dejdarem.
Myslím, že jsme naše čtenáře informovali o plánovaných akcích města
na poli kultury opravdu podrobně.
Co byste chtěl říci závěrem?
Tak samozřejmě bych rád na zmíněné akce pozval nejen všechny obyvatele Klášterce, ale doufám i v zájem
lidí z okolních měst.
A na úplný závěr je nutné zdůraznit, že se všechny tyto akce
mohou realizovat i díky podpoře
sponzorů. Za ty největší jmenujme například Severočeské doly,
a.s., ČEZ, Ústecký kraj či Městskou energii.
-lara-

Štafetu literární soutěže letos převzal ředitel knihovny Mgr. Biša
Ve čtvrtek 8. června se v dětském
oddělení klášterecké knihovny uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů
literární soutěže Pisálek. Do života ji
uvedl před třemi lety tehdejší ředitel
kulturního domu PaedDr. Václav Homolka. Po dvou letech převzala štafetu
v pořádání této literární soutěže od
kulturního domu městská knihovna v
čele s ředitelem Mgr. Bišou.
V příjemném prostředí plném knížek
se sešli soutěžící všech věkových kategorií, jejich příbuzní, sponzoři, organizátoři celé akce i čtyřčlenná porota,
aby spolu strávili příjemné odpoledne
věnované oslavě psaného slova.
Do soutěže se přihlásilo celkem 32 „pisálků“ se 68 pracemi. Porota ve složení
místostarosta PaedDr. Václav Homolka, spisovatelka Renata Šindelářová,
vedoucí odboru kultury Mgr. Mácha
a Mgr. Marie Laurinová, ředitelka
Střediska knihovnických a kulturních
služeb, rozhodovala o vítězích ve třech
věkových kategoriích. Zvlášť byla hodnocena próza, zvlášť poezie. Jak se porota shodla, velice obtížné bylo vybrat
ty nejlepší hlavně v kategorii dospělých,
kde se sešly velmi kvalitní práce.
Stejně jako v loňském roce bylo složení
soutěžících velmi různorodé. Byli mezi
nimi nejen místní, ale i řada přespolních. Některá jména se v soutěži objevila prvně, jiní autoři se zúčastnili
již potřetí. Někdo do tajů psaní teprve
proniká, dalšímu již vyšla kniha...
Očíslování jednotlivých prací ale zaručilo, aby porotu neovlivnilo žádné známé jméno. Ta tak rozhodovala pouze
na základě svého „nejlepšího vědomí a
svědomí“. Jak se závěrem shodli všich-

ni členové poroty, rozhodovali se při
hodnocení soutěžních příspěvků hlavně srdcem. Gramatické chyby byly až
na druhém místě.

próze Jiřině Rothmeierové, třetí Vladimíře Šístkové. V poezii pak další místa obsadili Jiří Karban a Luboš Tesař.
Všichni vítězové si odnesli ceny, které

A výsledek? V kategorii žáci, kde soutěžili nejmladší „pisálci“ od 13 do 15
let, se na prvním místě v próze umístila Lucie Hrubcová, na druhém Stanislav Gaduš a na třetím Dita Baránková.
V poezii získala první místo opět Lucie
Hrubcová. Ve druhé kategorii studenti do 18 let zvítězila s prózou Hana
Šustková před Martinou Podběhlou
a Barborou Pohořanskou. Hana Šustová napsala podle poroty i nejlepší
báseň. Za ní skončila na druhém místě
Sandra Hajná a „bronzovou medaili“
získal Tomáš Lörinz. Také v kategorii
dospělých se opakoval zajímavý jev,
kdy Radka Zadinová vyhrála se svojí
prózou i básní. Druhé místo patřilo v

zajistili jako sponzoři manželé Křížovi
z restaurace Peřeje a manželé Blehovi z
knihkupectví Blehová.
Vydařená akce měla jen pár vad na
kráse. Asi tou největší byla nepřítomnost řady vítězů. Přestože přišla řada
návštěvníků, chyběli právě autoři
nejlepších prací. Částečně za to může
stejně jako v loňském roce právě probíhající výměnný pobyt na ZŠ Krátká.
Oceněné žáky a žákyně této školy zastupoval pouze jejich učitel. O příčinách neúčasti těch starších se dá jen
spekulovat. Závěrem si tak organizátoři celé akce přáli hlavně to, aby tomu
bylo při slavnostním předávání cen v
příštím roce jinak.
-lara-
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Do lesa za pohádkou
V
pátek
9. 6. 2006
uspořádala Mateřská škola „Sluníčko“
v Lesní ulici Pohádkový les, který proběhl v lesíku V Zátiší již posedmé. Tato
veselá zábava plná překvapení vykouzlila úsměvy na tvářích dětí, rodičů i samotných pořadatelů. Počasí se vydařilo
a oči dětí jen zářily. A jak by také nezářily. Vždyť jízda na koni v tajemném
lese plném pohádkových bytostí, to už
je opravdu nějaký zážitek. A stříkání
opravdovou hasičskou hadicí na terč
se také nepodaří každý den. A co teprve nasadit pravá pouta neposlušným
zlobivcům nebo se pochlubit se svými
znalostmi ohledně dopravních předpisů! Zábavy si všichni užili ve velké míře
a když ještě za své snažení byly děti odměněny různými sladkostmi a u ohně si
opekly vuřtíka, příjemné odpoledne tak
nemělo nejmenší chybičku.
Jsme moc rády, že celou akci podpořilo také mnoho rodičů, kteří si pro své

děti našli čas. Chtěla bych touto cestou
poděkovat firmám a organizacím, které se podílely na přípravách a také se
zapojily do celé akce. Zvláštní dík pak
patří hlavnímu sponzorovi a spoluorganizátorovi panu Vitoušovi s manželkou a jeho agentuře VIZAB security.
Jako ředitelka školy chci též poděkovat
celému kolektivu MŠ za jeho maximální nasazení nejen při přípravách, ale i
během odpoledne, a všem rodinným
příslušníkům, kteří při akci pomáhali.
Těšíme se na příští ročník a zveme Vás i
Vaše děti.
Dana Rytychová

Netradiční tábor zažene prázdninovou nudu
Do konce letošního školního roku
už zbývají necelé tři týdny a všechny děti již určitě netrpělivě očekávají
začátek prázdnin. Mají před sebou
dva měsíce volna, které mnoho z
nich stráví s rodiči na dovolené u
moře, s kamarády na táboře nebo
u babičky. Ale co děti, které musí
zůstat o prázdninách z jakéhokoli
důvodu doma? Na ty myslel Dům
dětí a mládeže Volňásek a připravil
pro ně „Příměstský tábor“. Ten bude
mít celkem čtyři turnusy: 1. turnus
3.července až 7. července, 2. turnus
10. července až 14. července, 3. turnus 21.srpna až 25. srpna a 4. turnus
28.srpna až 1. září.
Nepůjde ale o klasický tábor se spaním ve stanech. Děti budou přespávat doma a DDM pro ně bude
pořádat každý den zajímavé výlety a
zájmovou činnost v době od 8.00 do
16.00 hodin. Děti se mohou těšit například na návštěvu Aquaparku, výlet do Karlových Varů, pěší výlet do
Perštejna, Kadaně, na hrad Lestkov,
na Šumnou, na Špičák apod. Popla-

Vzájemné návštěvy škol trvají již devět let
V minulém týdnu se již posedmnácté
setkali v rámci výměnného pobytu žáci
1. ZŠ a jejich kamarádi z německého
Biebergemünd. Tradice vzájemných
návštěv se datuje k roku 1997 a v příštím roce tak čeká obě školy deset let

spolupráce a zároveň jubilejní dvacátý
výměnný pobyt. O historii celého projektu i o současné návštěvě sedmnácti
německých školáků v našem městě
jsme si povídali s Mgr. Havránkovou,
která je již několik let hlavní organizátorkou těchto výměnných pobytů na
české straně. „První výměnný pobyt se
uskutečnil v roce 1997 a jeho iniciátorem byl tehdejší ředitel školy Mgr. Musil. Již od začátku platí, že vždy v září
jezdíme my k nim a na přelomu května
a června oni k nám. Oba termíny jsou
zvolené tak, aby už bylo hezké počasí,
protože nedílnou součástí celé akce jsou
nejrůznější výlety,“ vysvětluje Mgr.
Havránková. „Z každé strany se vždy
účastný stejný počet dětí, aby se z nich

mohly vytvořit partnerské dvojice. Řada
dětí se navzájem setkává třeba tři čtyři
roky za sebou a leckdy z toho vznikají i
přátelství.“ A co je vlastní náplní vzájemných výměnných pobytů? „Děti z
německého Biebergemünd a jejich uči-

telé přijíždějí vždy na pět dní – od úterý
do neděle. V úterý je pro ně přichystané
uvítání ve školní jídelně a po něm si je
jejich čeští kamarádi odvedou k sobě
domů, kde jsou po dobu celého pobytu
ubytovaní. Naše děti naopak zase přespávají v září v německých rodinách.
Středa je vždy ve znamení nějakého
projektu. Ten letošní se jmenuje Ne vše
je takové (jednoduché), jak se na první
pohled zdá aneb Překonej sám sebe. A
ukázalo se, že název jsme vybrali více
než vhodný,“ směje se Mgr. Havránková. „Děti měly za úkol vytvořit z papíru
makety českých hradů a umístit je na
mapě. Byl to ale možná příliš složitý
úkol, protože jsme za ten den postavili
jen dva hrady.“ Každý rok je věnován

něčemu jinému. V rámci projektů tak
děti třeba vyráběly keramiku, dělaly
keltské šperky, fotily klášterecké vodní toky, prováděly chemické pokusy,
tkaly, zkoušely psát středověkým písmem... „Cílem je naučit návštěvníky
co nejvíce o historii, životě, přírodě
nebo kulturních památkách své země,“
osvětluje jeden z hlavních důvodů výměnných pobytů Mgr. Havránková.
Těch důvodů, proč se setkávat, je ale
určitě víc. Třeba jednoduše možnost se
pořádně vyblbnout a pobavit. „Čtvrtek
je vždy věnován výletům. Každý rok se
děti podívají jinam. Za ta léta jsme navštívili třeba Prahu, Františkovy Lázně,
chomutovský zoopark, letos jsme byli
v libereckém Babylonu a v muzeu zábavného poznávání. No a pátek bývá
ve znamení sportu a her. Většinou to
je spojeno se sportovním dnem, který
pořádá škola pro celý druhý stupeň v
rámci projektu Sokrates. V sobotu se
pak o program starají hostitelské rodiny,“ dokončuje Mgr. Havránková popis toho, jak vypadá netradiční týden
výměnného pobytu.
Dobře. Děti se baví, navštíví zajímavá
místa naší i německé republiky, dozví
se leccos poučného, vytvoří se nová
přátelství... Ale jak je to s tím procvičením cizího jazyka, což je tuším další
důležitý důvod přeshraničních návštěv. „Každý výměnný pobyt znamená
velké zlepšení. Děti se spolu celý den domlouvají německy a když jsou naši žáci
v německých rodinách, pak jsou prostě
nuceni německy mluvit. Nejdůležitější
je překonat ten strach a prostě mluvit,
mluvit, mluvit. A v tom jsou výměnné
pobyty, kdy děti přicházejí do kontaktu
s rodilými mluvčími, nenahraditelné,“
myslí si Mgr. Havránková.
-lara-

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Prodám družstevní byt 4+1 v
ul. Dlouhá, Klášterec n.O. Volný
ihned. Cena 400 000,- Kč.
Tel.: 724 251 457
Prodám zařízení bytu. Levně.
Spěchá.
Tel.: 724 344 612
Prodám BEARDED KOLIE
- štěňátka STP ze zahraničního
krytí. 4 černobílí pejskové a 4 černobílé fenky. Vhodné na výstavy,
agility nebo jen jako mazlíčkové.
Odběr začátkem července.
Tel.: 605 244 612
Koupím byt 1+2 v osobním
vlastnictví v Klášterci nad Ohří.
Předem děkuji.
Tel.: 721 438 374

Prodám 13 pytlů hnědého uhlí.
Cena asi 400,- Kč.
Tel.: 721 626 039
Prodám 12 týdnů staré KUŘICE. Hnědý hybrid - snáška v červenci. Cena 80,- Kč/kus. V Rašovicích č. 10 denně od 16.00 hodin.
Tel.: 474 376 870
Koupím přívěsný vozík za osobní automobil. Nabídky volejte na
telefon
Tel.: 606 625 663
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1 nebo 3+1 (1+1) v Klášterci nebo v Kadani. Jen čestné jednání. Možno i v rodinném domku
nebo okále. Lze i částečně zařízený.
Volejte nebo pište sms.

Tel.: 606 843 709
Provádím veškeré stavební práce. Pouze o víkendech. Jsem levný.
Tel.: 723 007 849
Hledám pronájem bytu 1+1 v
Klášterci nad Ohří. Solidní jednání.
Tel.: 607 918 005
Prodám Mazda 323 1,3 r.v. 84,
zlatá metalíza, garážovaná. Velmi
dobrý stav. Cena 17 000,- Kč.
Tel.: 474 375 797
Vyměním st. byt 3+1 (3 balkony) v Klášterci nad Ohří za st. byt
4+1 (3+1 velký) v Klášterci nad
Ohří nebo Kadani.
Volat po 19. hodině.
Tel.: 607 805 972

tek, z kterého bude hrazeno vstupné
a jízdné, činí 40,- Kč na den. Děti
se mohou zúčastnit celého turnusu
příměstského tábora nebo jen vybraného dne. DDM nezajišťuje pro
děti stravování, a proto si musí kaž-

dé dítě přinést jídlo na celý den.
Kdo má o tento tábor zájem, musí
dítě do 30. června předem přihlásit.
Písemná přihláška je k dispozici v
DDM Volňásek, kde se dozvíte bližší
informace.
-lara-

Letní kino

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program červen 2006
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ VE 21.30 HODIN
15. čtvrtek a 16. pátek
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU*
ČR 2006, 113 minut, komedie.
Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících. Najdeme
mezi nimi sympatickou Jolanu, její rodiče,
šarmantní stárnoucí dámy Helgu a Šarlotu,
hvězdou zájezdu je Max, zpěvák a sexy idol
- gay. Průvodkyně Pamela se rozhodla „vytvořit z nich správnou partu.“ Oni se však vidí
poprvé v životě!
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
17. sobota a 18. neděle
RAFŤÁCI
ČR 2006, 104 minut, komedie.
Každý z nás si vzpomíná na noční můru dospívajícího teenagera, kterou je dovolená s
rodiči. A když se tato noční můra stane skutečností jen díky nečekané souhře náhod, je
to opravdu k vzteku. Dany s Filipem se ale
nevzdávají ani v této situaci. Poslední dovolená s rodiči, při které kluci zažívají akce, u
kterých by rodiče vůbec být neměli.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
19. pondělí
RŮŽOVÝ PANTER*
USA 2006, 93 minut, české titulky.
Inspektor Clouseau (Steve Martin) se zhostí
nejdůležitějšího případu, jaký kdy řešil. Fotbalový tým vedený světoznámým trenérem Yvesem Gluantem právě zvítězil nad
reprezentací Číny. Během bujarých oslav s
davy fanoušků a krásnou milenkou ho zasáhne otrávená šipka. V nastalé panice se
záhadně ztratí jeho diamantový prsten nevyčíslitelné hodnoty - Růžový panter.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
20. úterý
DĚSNEJ DOJÁK*
USA 2006, 82 minut, české titulky.
Hlavní postavou příběhu je Julia Jones,
jejíž přízvisko je kombinací jmen herecké
superstar Julie Roberts a ﬁktivní ﬁlmové
postavy Bridget Jones. V samotné postavě
se pak tyto dvě dámy, které publikum rádo
sleduje v zamilovaných situacích, prolínají.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
21. středa
FIREWALL*
USA 2006, 105 minut, české titulky.
Odborník na počítačovou bezpečnost Jack
Stanﬁeld (Harrison Ford) pracuje pro Landrock Paciﬁc Bank v Seattle. Jackova pozice
umožňuje velmi pohodlný život celé jeho rodině. Jackův systém však má slabé místo, se
kterým nepočítal. Je to ten druh slabiny, který by využil každý z inteligentních zlodějů...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
22. čtvrtek
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
USA 2006, minut, české titulky, thriller.
Spisovatelka Catherine Tramellová (S.Stone) má opět problémy se zákonem.

Scotland Yard určil psychiatra, aby ji vyšetřil. Stejně tak, jako dříve Nick Curran,
je doktor Galss C.Tramellovou okouzlen a
vlákán do svůdné pasti.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
23. pátek a 24. sobota
ŠIFRA MISTRA LEONARDA*
USA 2006, 148 minut, české titulky.
Robert Langdon (Tom Hanks), uznávaný harvardský profesor, pobývá služebně v Paříži,
když v jeho hotelovém pokoji zazvoní telefon.
Správce uměleckých sbírek v Louvru byl zavražděn. Důvod leží hned vedle mrtvého těla:
nevysvětlitelná šifra, kterou tam policie objevila. Langdon se pouští do pátrání a k svému
ohromení náhle vidí, že kamsi do temnot
vede stopa zřetelných nápovědí, viditelných
pro všechny, kdo vidět chtějí, obsažených přímo v díle geniálního Leonarda da Vinci...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
25. neděle
INDIÁN A SESTŘIČKA*
ČR 2006, 91 minut, česky a rómsky s českými titulky. Je to ﬁlm o lásce, odehrávající se na malém městě v Jižních Čechách,
konkrétně v Prachaticích. Jeho námětem
je příběh pětadvacetiletého dělníka Františka (Tomáš Masopust), který inklinuje ke
komunitě „bílých indiánů“, a romské dívky Marie (Denisa Demeterová), zdravotní
sestry z městské nemocnice. Dva různé
světy se protnou v citech mladé dvojice,
ale happyend této lásky je v nedohlednu.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
26. pondělí
SPOJENEC*
USA 2006, 129 minut, české titulky.
Detektiv Miller (Denzel Washington) se
musí utkat s asi nejchytřejším zločincem
(Clive Owen), kterého za svou bohatou
kariéru potkal, a pokusit se překazit zločin, který se zdá být dokonalý. Ve chvíli,
kdy se vyjednávání mezi policií a chladnokrevným stratégem přiostřuje, a všem zúčastněným začínají téct nervy, vstoupí do
hry vlivná právnička (Jodie Foster), která
chce tuto krizi využít ve svůj prospěch.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
27. úterý a 28. středa
NOVÁ FRANCIE – V NOVÉM SVĚTĚ*
Kanada/Francie/Velká Británie 2004, 142
minut, české titulky.
Na pozadí rozsáhlé historické fresky se
odehrává výpravný příběh o veliké lásce,
kterou ohrožuje osud a lidské úmysly...
Bouřlivá léta 1758-61 přinášejí kolaps
Nové Francie a nástup nadvlády britského
režimu. Tragický milostný příběh o mladé venkovské dívce a temperamentním
dobrodruhovi je natočen podle skutečné
události z „Období vášní“.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

15. června
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
16. června od 19 hodin
VEČER S ORIENTÁLNÍMI TANCI
Pořádá DDM Klášterec
22. června od 19 hodin
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Repríza divadelní hry. Hraje divadlo Zdrhovadlo.
Vstupné: 30,- Kč
28. června od 17.30 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO OBORU ZUŠ KLÁŠTEREC

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
do 25. 6. 2006 ve velkém renesančním sále zámku
XII. výstava minerálů a hornické historie
Od 2. 6. do 1. 7. 2006
CESTA
Výstava mosteckého malíře Luboše Růžičky
Vernisáž výstavy se koná 2. 6. v 17 hodin
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Keřka drží v seriálu ME a ČR průběžně 4. místo
Série závodů mistrovství Evropy
a ČR začala pro Romana Keřku 8.
dubna na dráze v Murce (Portugalsko) úspěšně. V prvním ze 12 závodů
ME obsadil 3. místo za německým
závodníkem Behringerem a Petrem
Bartošem. To stejné už asi nelze tvrdit o následujícím závodě v maďarském Nyiradu (21.5.). Keřkovi se trénink nevydařil, obsadil až 12.místo a
tím moc velkých nadějí na úspěch v
samotném závodě neměl. Nakonec
skončil desátý. O čtrnáct dní později se v Litvě (Bruska 4.6.) opět vrátil
na stupně vítězů. Nestačil však na
německé jezdce Behringera a Engela a dojel třetí. Medailová pozice
Romanovi utekla v lotyšském Plujte (11.6.), kde se mezi dva německé
závodníky Engela a Buddelmeyera
dokázal vklínit jen Roman Kalvoda
a Keřka dojel na čtvrté pozici. Jsou
tedy zatím odjeté jen čtyři závody z
pěti, protože ve slovenském Lučenci byl závod pro nezpůsobilost tratě
zrušen. Roman Keřka drží v tabulce
ME průběžně 4. místo, když na vedoucího Bartoše ztrácí devět bodů.
V sérii mistrovství ČR je situace jiná.
Odjeté jsou prozatím jen dva závody z osmi a celému startovnímu poli
jasně vévodí Petr Bartoš. Na první
závod v Humpolci (23.4.) určitě rádi
zapomenou dva favorité. Romanu
Keřkovi upadlo ve finále levé zadní

Po 40 letech se jede Mistrovství
světa ve sjezdu na divoké vodě v
České republice v Karlových Varech a zástupce kláštereckého
oddílu bude u toho. O tom, že se
nebude jednat pouze o účast, ale i
o medailové naděje, nás chce přesvědčit klášterecký závodník Jan
Říha, který vloni vyhrál jeden závod Světového poháru a byl 3. na
ME ve Francii. Fanoušci tohoto
sportu mají tedy jedinečnou příležitost zavítat do Karlových Varů,

kolo a Jaroslav Hošek dojel šestý. „V
jedné z rozjížděk mi praskl tlumič
kola, ve finále jsem tak startoval ze
třetí řady a to je v Humpolci trest.
Předjíždění se tady rovná málem zázraku,“ přiznal Hošek po závodě.
Finále v Nové Pace (7.5.) pak přineslo už asi starý pohled. 1.P.Bartoš a zbytek pole ho pronásleduje.
Keřka Bartoše neustále proháněl,
ale ten si zkušeně vedení pohlídal
až do cíle. Roman proťal cílovou
fotobuňku jako druhý, pronásledovaný bronzovým J. Smržem. Na
4.místě dojel J. Hošek a dobře jedoucí T. Hrdinka skončil 5.

Siláci zvedali 70% své váhy
V sobotu 10.6. proběhl ve Fit klubu Bombís turnaj silných chlapů v benchpressu. Zúčastnilo se
ho na 30 borců, kteří předváděli
své umění v jediné, ale obtížné
disciplíně. Museli v leže zvedat
nad hlavu 70% své živé váhy. Nic
jednoduchého, když zvážíte, že
„nejmenší“ hmotnost na čince
byla 47,5 kg. Zkuste si vzít pytel

Divokou vodu jedou v Karlových Varech

cementu a zvednout ho v leže 24x
nad hlavu. Naopak nejtěžší činku
zvedal Jarda Krejsa, jehož váha se
pohybuje skoro ke 120 kilům, a
tak na čince měl naloženo 82,5 kg
a nad hlavu ji dostal 19x!! Závěrečnou doplňkovou vsuvkou pak
bylo zvedání sudu piva. Zde už se
kategorie nedělily a výsledky nebyly důležité. Celou akci měl pod
patronací Honza Böhm a
podle chvály všech účastníků turnaje se akce velmi
zdařila.
Výsledky Bench press 70%:
JUNIOŘI(1985 - 88)
1. Kundrt - Litvínov, 2.
Spurný - Litvínov, 3. Ďuriš
- Klášterec
DOSPĚLÍ (1968 - 84)
1. Kulich - Kadaň, 2. Paar, 3.
Kropáč - oba Klášterec.
DOSPĚLÍ (všichni do 1967)
1. Šebek, 2. Poneza, 3. Strnad, 4. Krejsa - všichni
Klášterec

kde již v úterý (13.6.) začaly závody Mistrovství světa měřeným tréninkem. Ve středu je na programu
dlouhý sjezd, čtvrtek bude volno.
V pátek čeká závodníky sprint a
v sobotu hlídky. V českém týmu
je několik aspirantů na medaile a
Jan Říha je mezi nimi. Přijeďte povzbudit české sjezdaře na vrcholnou akci do Karlových Varů na
říčku Teplou, která protéká karlovarskou kolonádou. Cíl závodů je
u hotelu Thermal.

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty
Novinka: použití pásového dopravníku
Dále nabízíme:

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298
602 418 183
602 418 184

Profíci proti amatérům
O uplynulém víkendu se uskutečnil 1. ročník turnaje v šachu SÍMALKA CUP 2006. V přátelském
duchu se proti sobě u šachovnic
posadili jak výkonnostní, tak
amatérští šachisté z Klášterce nad
Ohří. Výkonnostní šachisté byli
oproti amatérům omezeni časem
na hru, čímž se smazaly některé
rozdíly mezi amatéry a „profíky“ a
turnaj tím získal na dramatičnosti. Hlavní organizátor Petr Mašek
děkuje za spolupráci šachovému
oddílu v Klášterci nad Ohří.



Jan Říha

Nohejbalisté si to rozdali v Hradišti
Nohejbalisté pořádali v Hradišti 1.
ročník turnaje Hradiště 2006 – Memoriál Tomáše Antoně. Zúčastnilo se
ho celkem osm trojčlenných družstev
a hrál se systémem každý s každým.
Vítězem se stalo mužstvo Futra, které těžilo hlavně z dobré hry síťového
hráče Tondy Tropka. Překvapením
naopak bylo až šesté místo Hradiště.
1. Futro, 2. Torpédoborci, 3. Petrom,
4. Do Pytle, 5. Útočiště, 6. Hradiště, 7.
Mrázkovi, 8. Hasiči

Fotbal ve zkratce
mladší přípravka:

starší žáci:

FK Klášterec - Kyjice 4:4 (4:3)

Litvínov - FK Klášterec 4:2 (2:1)

góly FK: Kopica 3, Mokriš

góly FK: Homoláč 2

Spořice - FK Klášterec 0:6 (0:3)

FK Klášterec – Kadaň 3:6 (0:3)

góly FK: Kopica 3, Mokriš 2, Toman

góly FK: Homoláč , Krátký, Kestler

starší přípravka:

dorost:

FK Klášterec - Březno 6:1 (4:0)

Kadaň - FK Klášterec 1:7 (1:3)

góly FK: Cholt 2, Rak, Hlaváček,
Holý, Mišák

góly FK: Černý T. 3, Petřík , Kovařík,
Kapoun, Hlaváček
FK Klášterec - Žatec 4:1 (3:0)

mladší žáci:

góly FK: Hlaváček 3, Petřík

FK Klášterec - Vejprty 8:1 (5:0)

góly FK: Hofman 2, Spurný 2, Krátký
2, Cholt, Kučera

muži:

LoKo Chomutov – FK Klášterec 0:3 (0:1)

góly FK: Pohlot, Škréta, Holý, Salčák

FK Klášterec - Jirkov 4:2 (3:1)

góly FK: Hofman,Spurný,Krátký

Český skateboardový pohár 2006
Závod v Klášterci nad Ohří na skateparku pod Královehradeckou ulicí bude
17.6. 2006 v pořadí 4. závodem v této letošní sérii.
Závod se pojede ve třech základních disciplínách - streetstyle, minirampa a best trick o
celkově 25.000,- Kč. Lze očekávat přítomnost špičkových jezdců
z celé České a Slovenské republiky.
PROGRAM ZÁVODU

08.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.30 - 12.50
13.00 – 15.30
15.40 – 16.00
16.00 – 16.40
16.45 – 17.00
17.00 – 17.30
17.40 – 18.00
18.00 – 18.40
18.40 – 19.00
19.00 – 19.30

Vyvěšování log sponzorů a úprava skateparku
před závodem
Prezentace a registrace závodníků do závodu ČSP v
disciplínách streetstyle a minirampa, volný trénink
ve skateparku
Oficiální trénink pro 1.skupinu Kvalifikace
Kvalifikace závodu
Trénink pro Semifinále
Semifinále závodu
Trénink pro závod v Minirampě
Závod v Minirampě
Trénink pro Finále závodu
Finále závodu
Závod o BEST TRICK pro všechny závodníky
Vyhlášení a ukončení závodu

PŮJČKY
PRO ZAMĚSTNANCE,OSVČ
I DŮCHODCE DO 75 LET
BEZ POPLATKU PŘEDEM
SEPSÁNÍ U VÁS NEBO V
KANCELÁŘI
728042,724100613
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