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Začal nový školní rok
4. září se opět otevřely všechny klášterecké školy, aby po prázdninách uvítaly své žáky. Největší sláva byla připravená jako každý rok pro prvňáčky,
kterým do jejich další životní etapy
přišli popřát hodně štěstí a úspěchů i
představitelé města.
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Policie připravila na konec prázdnin nevšední zážitek



Cena 5,- Kč

Moudrá se opět
vrátila na své místo
„Moudrá“ - bronzová socha od Karla
Melouna - se vrátila v pondělí 4. září na
své místo v lázeňském areálu. Uplynulých více jak čtvrt roku strávila socha v
ateliéru svého „svořitele“ Karla Melouna, kde prošla celkovou restaurací poté,
co se ji v polovině května letošního
roku pokusil kdosi z jejího stanoviště
odcizit. Díky zabezpečení se mu sice
sochu nepodařilo odvést, ale při nezdařeném pokusu o krádež byla „Moudrá“
vážně poškozena.
Nyní je opravená socha opět ozdobou
lázeňského parku. Podle slov Karla Melouna by si měl každý nepoctivý zájemce o sochu dát dobrý pozor. Elektronické zabezpečení a kamera mu případný
lup rozhodně neusnadní.
-lara-

 Starosta města Jan Houška přivítal žáky
prvních tříd na základní škole v Krátké ulici

Získat peníze z EU
bude složitější

Nejen policie, ale všechny složky integrovaného záchranného systému se o víkendu sešly v prostoru škvárového hřiště
mezi stadionem a Základní školou v Krátké ulici, aby dětem připomněly, že čas bezstarostných prázdninových dnů je u
konce. Roztěkanost dětí totiž nabrala úderem poslední červnové vyučovací hodiny v obou prázdninových měsících na daleko větší intenzitě, než je tomu ve školním roce. To si velmi dobře uvědomila hlavní organizátorka celé akce Eva Bártová
z Městské policie v Klášterci nad Ohří. Proto pod záštitou města zorganizovala sobotní odpoledne plné ukázek činnosti
nejen hasičů, záchranné služby a policie, ale i souhry celého integrovaného záchranného systému. Děti měly možnost
znovu si připomenout dopravní značení, základy první pomoci, ale například se také dozvěděly, jak správně separovat
odpad. Ukázka souhry hasičů a záchranářů při vyprošťování zraněné osoby z nabouraného vozidla, prohlídka všech aut,
střelba z policejních zbraní, ale i sejmutí otisků pak nebyly jedinými zážitky, které si z příjemně prosluněného odpoledne
odnesly. Možnost zaválčit si beztrestně s těžkooděnci nebo si zařádit v pěnovém koberci, to byl teprve ten pravý zážitek.
I když mnozí rodiče možná tolik nadšení po návratu svých pěnou obalených ratolestí asi nesdíleli. Důležité ale je, že tato
velmi zdařilá akce splnila svůj záměr. Bohatou fotoreportáž naleznete na portále www.klnoviny.cz.
-rony-

 „Moudrá“ prošla také odbornou restaurátorskou dílnou v Květnové.

Školy o prázdninách nezahálely a připravily pro své žáky řadu novinek

 Europoslanec MUDr. Miroslav Ouzký

Letošní Eurokov přivítal mimo kovářů z celého světa také několik významných hostů. Jedním z nich byl
i místopředseda Evropského parlamentu MUDr. Miroslav Ouzký, který nám odpověděl na několik otázek,
které se týkaly nejen Eurokovu, ale i
našeho města. Podstatnou část rozhovoru jsme vám přinesli v minulém
čísle a zbývající část otiskujeme nyní.
Máte za to, že v budoucnosti zavítá do Klášterce více návštěvníků z
ciziny, než tomu bylo dosud? Že
budou turisté vyhledávat Klášterec jako lázeňské město i jako
město, které je prostě hezké?
Já v to doufám. Myslím si, že celé
Podkrušnohoří je turistickému ruchu hodně dlužno. Ne že by tu nebylo co ukazovat... pokr. na str.2.

Červenec a srpen rozhodně nejsou
měsíce, kdy by si školní budovy
užívaly nějakého „letního spánku“.
O prázdninách, kdy školní třídy a
chodby opustí žáci, nastupují na
jejich místo uklízečky, řemeslníci
a často i učitelé, aby během této
krátké doby školu jaksepatří vylepšili. Kromě mytí oken a malování
se třídy zařizují novým nábytkem,
vznikají další počítačové učebny...
Napilno měly o letošních prázdninách i všechny klášterecké školy. O
změnách, které se udály v Základní škole v Krátké ulici, informuje
ve svém příspěvku její ředitelka
Mgr. Dimunová. Nezahálely ale
ani ostatní školy. ZŠ Petlerská si
pořídila ke svým 30. narozeninám,
které v letošním školním roce oslaví, již třetí počítačovou učebnu s
výukovými programy zaměřenými
na 1. stupeň. Dětem se bude jistě
mnohem lépe učit na čerstvém
vzduchu v nové letní učebně a lepší vybavení na ně čeká i v družině.
Rekonstrukcí prošlo také sociální
zařízení.

V Základní škole praktické panoval v létě čilý stavební ruch. Za 80
tisíc korun se pořídila nová střecha
nad šatny. I tato škola musela investovat 300 tisíc do sociálních zařízení, která už byla v desolátním
stavu a zdaleka nesplňovala současné normy.

Také Základní škola Školní se může
pochlubit řadou novinek. Stejně
jako mnohé další školy investovala hlavně do výpočetní techniky.
Díky příspěvku 100 tisíc korun od
sponzorů a 299 tisíc korun z prostředků SIPVZ (Státní informační
politiky ve vzdělanosti) nabízí tato

škola již třetí moderní počítačovou učebnu. „Co se týče vybavení
softwarem, jsme na několik let za
vodou,“ pochvaluje si ředitel školy
Mgr. Andrle. „Protože je naše škola specializovaná na informatiku a
přírodní vědy, jsou všechny tři učebny plně využívány,“ dodává ředitel
Andrle. Úspěch slavila škola i s
dalším projektem. Na základě rozhodnutí ministerstva školství získala v rámci SIPVZ dotaci ve výši
145.000,- Kč na realizaci projektu
„Tvorba motivačních, výukových a
procvičovacích materiálů pro výuku přírodopisu“.
-lara-

Uzávěrka příštího čísla je
15.září
 Zatímco si žáci užívali ještě poslední dny prázdnin, pedagogové ze školy na Petlérské ulici
v čele s ředitelem Mgr. Růžičkou pilně studovali nové výukové programy pro letošní rok.

Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 20.září
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Česká republika bohatne a peníze z EU bude získávat stále složitěji
Nepříjemně překvapen jsem byl například tehdy, když jsem jednou ve
Štrasburku otvíral jakousi celoevropskou výstavu, v jejímž rámci se
prezentovala i Česká republika. Nebyla zde jediná zmínka o Ústeckém
kraji, ani jediný obrázek. Přitom tam
byly i fotografie ze zapadlých míst
Českomoravské vrchoviny. To se mě
tehdy velmi dotklo a byl jsem rád,
když si po ustavení krajů stávající
vedení Ústeckého kraje předsevzalo
kraj propagovat. To ovšem vyžaduje
řadu zkušeností a hodně peněz. Roz-

hodnutí Klášterce stát se lázeňským
městem je výzva pro všechny jeho
obyvatele. Bude velmi obtížné zavést
v dnešní době nové lázně. Ale jsou tu
pro to všechny předpoklady. Nejen
minerální voda, ale i vhodná poloha
v malebném údolí mezi Krušnými
a Doupovskými horami. A já pevně
věřím, že se to podaří. Jestli bude v
mých silách tomu jakkoli napomoci,
tak budu samozřejmě rád.
Klášterec není jen staré historické jádro, které nyní prochází
díky finančním prostředků z ev-

ropských fondů velkou rekonstrukcí. Klášterec tvoří i sídliště,
kde bydlí většina obyvatel města
a ti volají po opravených silnicích, chodnících, panelových
domech... Má město šanci získat
peníze od Evropské unie i na regeneraci těchto sídlišť?
Musím říct, že když se projednával finanční výhled evropských rozpočtů
na roky 2007-2013, bojovali všichni
čeští europoslanci za to, aby se část
jedné kapitoly vyčlenila na opravy
panelových sídlišť. Ta situace je velmi

Na duhové hřiště musí počkat až do příštího roku
O připravované rekonstrukci hřiště u ZŠ Školní jsme vás na stránkách našich novin informovali už
několikrát. Naposledy to bylo na
jaře, když jsme si o projektu Oranžové hřiště povídali se starostou
Houškou. Ten tehdy věřil, že se
hřiště podaří opravit do konce
prázdnin, aby se využila doba,
kdy se dá ještě sportovat venku. Září už začalo a na hřišti
se stále nic neděje. Podle
slov ředitele základní
školy, v jejímž areálu se hřiště nachází, Mgr. Andrleho
probíhá v současné
době výběrové řízení
na zhotovitele tohoto
projektu. Celé výběrové
řízení se trochu pozdrželo, a proto se nového hřiště
v letošním roce asi nedočkáme. Příští léto by ale už mělo
být rozhodně hotové.
Současný projekt počítá s opravou

stávajícího povrchu běžecké dráhy
a s vybudováním dráhy pro in-line
bruslení, která obkrouží hranici
celého hřiště a lesík uprostřed areálu. Součástí
rekonstruovaného
hřiště bude
také dětské

hřiště s jednoduchými prolézačkami, sportovní multifunkční hřiště,
dále samozřejmě lavičky a mobilní
sociální zařízení. Na celý projekt
přispěla dotací ve výši 2 miliony
korun společnost ČEZ a 300 tisíc
pochází z programu prevence kriminality.
Nově zrekonstruované hřiště by
mělo dopoledne sloužit žákům ZŠ
Školní a odpoledne široké veřejnosti. Ta už měla možnost
jej využívat v letošním
i loňském roce po
dobu letních
prázdnin.
-lara-

komplikovaná, ale určitá šance tu je.
Město by se samozřejmě mělo i nadále snažit získávat peníze z EU. Co
se týče těch stesků ze strany občanů,
rád bych je trochu uklidnil. Dlouhá
léta jsem byl zastupitelem města Kadaně a když jsme opravovali náměstí
a investovali do památkové rezervace, ozývaly se od obyvatel kadaňských sídlišť podobné stížnosti. Ale
vždy jde o stanovení priorit. Jestliže
chceme, aby město bohatlo, musíme
nejprve opravit to rodinné stříbro
a teprve v druhé fázi se dostane na
chodníky na sídlištích, na zateplení
panelových domů apod.
Mluví se o tom, že ani evropské
finanční zdroje nejsou bezedné
a že příliv dotací z EU do České
republiky bude postupně slábnout. Je to pravda?
Je to pravda jen z části. EU se dále
rozšiřuje. A rozšiřuje se o země
chudší, než je Česká republika,
která navíc podle určitých ekonomických ukazatelů relativně stále
bohatne, i když se nám to nezdá. A
podle přepočtů na nás bude zbývat
stále méně peněz. Rozhodně nás
nečekají zlatá léta, která prožívalo
po svém vstupu do EU například
Řecko, Portugalsko nebo Španělsko, které dostávaly z Evropské
unie obrovské množství finančních prostředků. Jedním z důvodů
je, že spolu s námi vstoupilo do EU
dalších devět zemí a navíc jsme na
to nebyli dobře připraveni. Pořád
platí, že Češi nedokáží čerpat tolik
peněz jako Poláci nebo Slovinci a
v okamžiku, kdy se to naučíme, už
nebude tolik z čeho čerpat. V tom
vidím opravdu problém.
-rony-

Malé ohlédnutí ředitelky Dimunové a plány školy do budoucna

 Mgr. Jana Dimunová

V červnu jsme uzavřeli velmi hektický školní rok, v němž jsme výrazným způsobem zapracovali na
školním vzdělávacím programu.
K dnešnímu dni je rozsah tohoto materiálu cca 500 stran textu a
tabulek. Koordinátorka školního
vzdělávacího programu Mgr. Soňa
Strnadová, zástupkyně pro I. stupeň, velká odbornice, celý materiál v současné době připravuje pro
interní vydání a dopracování. Musím vyslovit obrovskou pochvalu
celému pedagogickému sboru za
to, že udělal velkou inventuru své
práce a přenesl mnoho zkušeností
ze své profese do materiálu, který
bude základem úspěšného nastartování práce školy od školního
roku 2007/2008. Z velkého množství aktivit školy v uplynulém
školním roce vidím splnění tohoto
úkolu jako nejvýznamnější přelom
v její historii.
Co mi dělá v současné době největší radost? Obrovskou radost

máme všichni z toho, že naše společné úsilí nashromáždit potřebnou částku na pořízení automatické invalidní plošiny na vstupní
schodiště školy má výsledek. Do
školy se důstojným způsobem
bude konečně dostávat nejen pan
učitel Jan Šesták, ale i první žáček
školy. Tento významný předěl v
historii školy oslavíme pouze komorním způsobem.Velké díky dětem, zaměstnanců, rodičům, všem
drobným i velkým sponzorům, jejichž jména jsou k nalezení internetových stránkách školy.
A co se dělo nového v letních měsících? Připravili jsme pro naše
nové žáčky tři krásné nové třídy, v
nichž se objevil nový školní nábytek, koberec, vybavení i pomůcky.

Z prostředků města byly rekonstruovány prostory šaten, sprch a
sociálního zařízení u tělocvičen.
Z dotace na SIPVZ ve výši 443
000,- Kč se vybavily novými počítači kabinety, chystá se vybavení
pracovny přírodopisu moderní
projekční technikou a v listopadu
bude vybudována nová odborná
pracovna chemie a biologie, na
jejíž pořízení jsem získala dotaci 200 000,- Kč od společnosti
ČEZ. Projekt pod názvem Badatelna bude dotován z finančních
zdrojů školy a města. Přibyl další
kurz angličtiny pro pedagogy škol
Klášterecka Jazyky hrou. Velmi se
omladil učitelský sbor.
A na závěr uvedu svůj velký plán,
který vychází z jistého handica-

pu naší školy. Je jím její dispozice
znemožňující pobyt dětí o přestávkách mimo budovu školy. Vzniká
studie na vytvoření školního dvora. Očekávám, že poté, co byly
městem získány prostředky na
nové hřiště v sousedství školy ve
Školní, bude zajisté město stejně
vstřícné k financování tohoto projektu. Myslím, že si to naše škola,
jejíž aktivity přesáhly hranice Ústeckého kraje, zaslouží. A dětem
splníme společně jejich přání, které nejčastěji uváděly v materiálu, v
němž hodnotily v minulém školním roce materiální i jiné podmínky své školy. Velmi se těším na
to, že na školním dvoře v září 2007
oslavíme zahradní slavností 20.výročí naší školy.
J.Dimunová

MP informuje

Vandalství nebo pomsta? To
jsou dvě otázky, na které se snaží v současné době najít odpověď
strážníci MP, kteří řeší oznámení o
způsobené škodě na vozidle. Jeho
majitelce totiž přes noc někdo
prořezal všechna čtyři kola, ucpal
zámky dveří vozidla a nastříkal
montážní pěnu do výfuku. Celková škoda se tak vyšplhala na několik tisíc korun.
Skleněná výplň dveří domu v
ulici Kamenka byla terčem zřejmě

dalšího znuděného mladíka, krátícího si čekání na konec prázdnin.
Šetřením vyplynulo, že pachatelem je opravdu nezletilý hoch z
nedalekého věžáku, který výplň
rozbil kamenem. Možná si to příště rozmyslí, protože způsobenou
škodu budou muset majitelům
domu uhradit rodiče.
Skupinka nezletilců, která zřejmě slavila konec prázdnin a popíjela alkohol na sídlišti, neunikla
pozornosti strážníků. Tři mladistvé osoby v podnapilém stavu
nakonec přiznaly, že jim alkohol
podala osoba starší 18 let. „Dospělák“ se tedy bude zodpovídat
ze spáchání přestupku. A nebude sám, protože další podnapilou
mládež zjistila hlídka v prostoru
garáží u koupaliště. Ti si alkohol
zakoupili bez problému v jedné

z místních večerek. I prodavačka
se tímto dopustila přestupkového
jednání a případ bude předán přestupkové komisi.
Několik oznámení na rušení
nočního klidu přijala městská policie od občanů bydlících v okolí
Panorámy. Hluk pocházel z klubu
Pancha, jehož provozovatel neměl
povolení k pořádání veřejných hudebních produkcí, za což mu, jako
podnikateli, hrozí vysoká pokuta.
Vjet obráceně do jednosměrné
ulice se někdy při nepozornosti řidiče může stát, ale řídit ještě
k tomu automobil bez řidičského
oprávnění, to už je průšvih jako řemen. To už dneska dobře ví „řidič“
podezřelý ze spáchání trestného
činu, který musel být předveden
na policii ČR.
Velitel MP P. Hörbe

Mělo by vás zajímat
Obyvatele České republiky čeká
výrazné zdražení řady zboží a
služeb. Nejprve podraží potraviny. Ceny brambor vzrostou až na
dvojnásobek kvůli slabé úrodě v
celé Evropě. Špatná úroda obilí se
projeví i na cenách pečiva. Drahé
obilí podle Veleby nejspíš povede
i ke zdražování masa. Část obilí
se totiž využívá jako krmivo pro
dobytek a drůbež. Prudké zvýšení
životních nákladů ovšem čeká domácnosti od začátku příštího roku.
Více peněz zaplatí za nájemné, povinné ručení, elektřinu, plyn nebo
za vodné a stočné. Podle hrubého
odhadu by průměrná domácnost
mohla zaplatit měsíčně až tisíc korun navíc. Výdaje na bydlení pro
asi tři čtvrtě milionu rodin zvýší
uvolnění nájmů. Kromě nájmů
narostou rovněž účty za plyn a
elektřinu. Cenu elektřiny ale ještě zvýší různé poplatky spojené s
její distribucí. Elektřina tak může
podle odborníků zdražit až o osm
procent. Na konci příštího roku by
se pak naplno mělo projevit zvýšení spotřebních daní u cigaret. V
případě, že projde parlamentem,
zdraží krabička cigaret až o patnáct korun. Vyšší růst cen může
následně přinutit centrální banku
ke zvýšení úrokových sazeb. A to
by mimo jiné znamenalo zdražení
hypoték.
Stát chce mít přehled o těch,
kdo mají vůči státu dluhy na daních, sociálním či zdravotním
pojištění anebo clech. Chystá se
proto zprovoznit „černou listinu“
všech dlužníků. Podle údajů ministerstva informatiky, které má
věc v současné době na starosti,
by mohl začít registr dlužníků státu fungovat od ledna roku 2009.
Celkové náklady (zhruba 151
milionů korun na vybudování a
provoz systému letos a v dalších
sedmi letech) budou podle úřadu
několikanásobně kompenzovány očekávanými úsporami. Kvůli
úsporám podporuje vznik registru
i Hospodářská komora. Podle ní je
to dobrý způsob, jak omezit administrativu na straně podnikatelů.
Ti dnes musí neustále dokládat
svoji bezdlužnost na jednotlivých
instancích - stát přitom informacemi disponuje. Jde jen o to, aby
si je dokázal mezi úřady - sociální
správou, finančními úřady, celními, živnostenskými a dalšími
– předávat. Náklady na zřízení
registru by podle názorů neměli
převýšit současné výdaje na vedení
jednotlivých roztříštěných databází. Přesto ještě ani není jisté, kolik
peněz ministerstvo informatiky na
zavedení registru ze státního rozpočtu získá.

PaedDr. Homolka
je jediný klášterecký
kandidát do Senátu ČR
V pátek 15. 9. vystoupí v Chomutově na náměstí společně s
Miloslavem Randsdorfem i jediný kandidát z našeho města
do Senátu ČR - PaedDr. Václav
Homolka. Komponovaný program na jeho podporu začíná
v 15.00 hodin. Ten, kdo se chce
seznámit s jeho programovými
cíli pro oblast Chomutovska,
může využít zdarma autobus,
který odjíždí ve 14.00 hodin
od KB u Centrumu a v 14.05 z
autobusového nádraží.
Předpokládaný návrat kolem
17. hodiny.
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Klášterecké promenády budou vyvrcholením největší investiční akce města
Výstavba lázeňské zóny a rekonstrukce historického centra v Klášterci se
blíží do finále. Na 9. září je připravena
v prostoru náměstí i lázní velkolepá
oslava, a je tedy naprosto nezbytné,
aby byla stavba v tu chvíli dokončena. V posledních čtrnácti dnech proto
pracovní činnost na všech staveništích
kulminovala. I přesto je však zřejmé, že
některé „drobnosti“ se budou dodělávat
ještě během září. Jedním z důvodů je i
to, že se rozsah této největší investice v
novodobých dějinách města oproti původním plánům výrazně zvětšil. Vedle
plánované obnovy lázní a náměstí došlo i na kompletní rekonstrukci dalších
ulic přiléhajících k náměstí. Celá akce
si vyžádala 140 milionů korun, z toho
118 milionů se radnici podařilo získat
z dotací EU a ministerstva pro místní
rozvoj. Za tyto peníze došlo v lázních
k vybudování obchvatové komunikace,
která odklonila automobilovou dopravu z prostoru lázeňského areálu. Nová
dlážděná promenáda lázeňského areálu
je lemovaná lipovou alejí s lavičkami a
novým veřejným osvětlením. Na břehu
Ohře vyrostla dřevěná kolonáda v historickém stylu nabízející příjemné posezení s výhledem na řeku. Byl přistavěn
Lázeňský dům, který bude v budoucnu poskytovat komplexní lázeňskou
péči. V jeho blízkosti se rozkládá nová
odpočinková plocha - takzvaný park
Střed, kterému dominuje vodní plocha,
 Stáčírna minerálních vod

 Kolonáda

mokřad s dřevěným mostkem osázený rákosem a dalšími vodomilnými rostlinami. U vjezdu do lázní stojí stáčecí altán s
automatem minerálních vod, který bude doplněný prodejem
suvenýrů a informačních materiálů o městě i okolí. V jeho
bezprostřední blízkosti je nové záchytné parkoviště pro zájemce o minerální vody.

 Náměstí

 Lázeňský dům

Také náměstí doznalo výrazných změn. Finančně i technologicky nejnáročnější práce nejsou na první pohled viditelné, neboť byly provedeny pod zemí. Došlo k celkové obnově
kanalizace a dalších inženýrských sítí. Ve výkopech se střídali
pracovníci plynárenských, vodovodních a kanalizačních společností. Další změny jsou ale patrné už i pro laika. Dlážděný
povrch silnic a chodníků vrací náměstí jeho dobovou podobu.
Byly pokáceny staré lípy, které pamatovaly ještě císaře pána, a
vysazeny nové stromky. Došlo k zvětšení počtu parkovacích
míst, která budou mimo jiné také v prostoru po bývalém Kovomatu. Tuto nevzhlednou budovu z dob „moderní“ socialistické architektury dalo město zbourat a nahradit dřevěnou
konstrukcí důmyslně skrývající parkoviště a veřejné záchodky,
které Klášterec citelně postrádal. Celé náměstí i okolní ulice
lemují nové lampy veřejného osvětlení a chybět nebudou ani
lavičky. V rámci rekonstrukce se uskutečnil i letitý plán na
propojení zámeckého parku a náměstí. V
jeho dolní části vznikl průchod do parku,
který povede skrz půvabnou věžičku stojící
doposud naprosto bez užitku u kamenné zdi
zámeckého parku. U zmíněného průchodu
by v budoucnu měla stát socha některého z
místních umělců. Kdy sem bude umístěna,
není ještě známo. O mnoho jasnější je osud
bronzové sochy „Pocta Brokoffům“ z dílny Karla Melouna. Její slavnostní odhalení
v horní části náměstí je naplánováno na 9.
září.
Protože se k původním 100 milionům podařilo získat další dotaci v řádu milionů,
došlo také na rekonstrukci části Chomutovské ulice od budovy bývalé GE Money
Bank až k náměstí. I zde byla kompletně
zrekonstruována kanalizace a některé další
inženýrské sítě. Byly vydlážděny chodníky a
položen nový povrch silnice. Došlo k zúžení
komunikace v horní části a k vybudování
travnatého pásu mezi silnicí a chodníkem.
Celkovou obnovou prošlo také parkoviště
před hlavním vstupem do zámeckého parku i odstavné parkovací místo pro autobusy
pod restaurací „U 4 vran“. Oprava čekala také

Bahrainn křtil své třetí „cédéčko“ na RC dráze u Útočiště
Minulou sobotu se na RC dráze u Úto- Bahrainn jako kapela vznikl v roce
čiště loučili rockeři s právě končícím 2000. Název pochází z hodiny dějelétem. A jak jinak než pořádným ná- pisu, kterou jsem měl na gymnáziu.
řezem hlasitých decibelů, které se va- Koukal jsem do mapy a říkal si, že
lily z velmi výkonné aparatury, aby se Bahrain zní dobře. Přidali jsme k
nenávratně ztrácely v okolních lesích tomu ještě jedno „N“ a nějak se to zaKrušných hor, tak jako se ztratilo léto žilo. Nemá to žádný význam, jenom
už koncem července. Ale po Klášterecká skupina Bahrainn
časí jako by se smilovalo nad
fanoušky a nastavilo po dlouhé
době svoji příjemnou tvář, a tak
si fanoušci tvrdé muziky užili
velmi příjemný den. O pohodu
se postaraly například kapely
Trepifaxl, HoubyCZky, Nasty?,
X-left To Die a další. Největším trhákem měla být karlovarská skupina Workshop, ale
fanoušci se museli spokojit jen
s omluvou, že nedorazí. A tak
se hvězdou celého festivalu stal
klášterecký Bahrainn, který
zároveň pokřtil nové cédéčko.
Využili jsme této příležitosti a
položili baskytaristovi Jardovi
Střihavkovi několik otázek.
Co znamená Bahrainn a kdy
vznikl?

nás to zaujalo jako slovo.
Máte za sebou šest hudebních let.
Kolik jste za tu dobu vydali cédéček?
Udělali jsme 3. Jedno je točené amatérsky ve zkušebně, druhé už v profi
studiu v Hostivaři. To současné jsme
točili také v Hostivaři, tedy jen bicí,

zbytek jsme dotáčeli v nově udělaném studiu YGLOO. Nedá se říct, že
to je klasická deska, nemá to tu stopáž. Je to spíš takové větší demo.
Jak se nové album jmenuje a o čem je?
Jmenuje se „Na nitích“ a z textů je
patrné, že to je reflexe zpěváka na
okolní svět. Pro nás ostatní
to je prakticky jen naše improvizace ve zkušebně. Není
to žádný prvoplánový výtvor.
Děláme nové písničky, kapela
se vyvíjí, staré věci už nás tolik
nebaví. Toto cédéčko je jakési
završení určité epizody.
Kdo se skrývá za tajemným slovem Bahrainn?
Začali jsme hrát ve složení
kytara, basa, bicí a po dvou
letech jsme přibrali zpěváka.
Dnes už málokdo ví, že než
přišel sólový zpěvák, zpíval
s námi kytaristův otec, což
je taková kuriozitka. A kdo
je Bahrainn? Roman Kraus
(zpěv, kytara), Jarda Střihavka
(basa), Radek Juříček (bicí) a
Aleš Blecha (zpěv). -rony-

Kamenku. Velké stavební
akce doplňují „drobnosti“
v podobě nových kanálových krytů, kovových plůtků či nových kamenných
zídek. Stavební a parkové
úpravy jsou na první pohled patrné také v prostoru kolem Mariánského
sloupu.
Nových povrchů silnic a
chodníků se dočkali také
obyvatelé ulic Sv. Čechova, Karlovarská, či Kostelní. V ulici Tyršova vzniklo
nové parkoviště.
Ze samotného výčtu je na
první pohled zřejmé, že se
jednalo o zvlášť náročný
projekt nejen po stránce
technologické, ale i finanční a organizační.
Po celou dobu stavby,
která trvala přesně rok,
neskrývali mnozí občané
obavy, zda si město neukouslo příliš velký krajíc.
Dnes je celá stavba téměř
dokončena a na nezájem
veřejnosti si rozhodně
ztěžovat nemůže. Ozývá
se chvála i kritika, jak to
u podobných akcí bývá
vždy a všude. Něco se povedlo víc, něco méně. V
okamžiku, kdy ještě nebyla zatlučena poslední dlažební kostka, je ještě příliš brzo hodnotit
klady a zápory celé akce. Ty se projeví až
časem, až z prostor náměstí a lázní zmizí party dělníků a těžké stroje a vrátí se
sem turisté a návštěvníci.
Celá záležitost kolem lázní navíc ještě
zdaleka nekončí. Hlavním cílem je nyní
podle starosty města Jana Houšky získat statut lázeňského města. Jak dodal
na tiskové konferenci vedoucí projektu
Tomáš Šroubek, zvýšilo by to výrazně
prestiž celého města nejen v jeho blízkém okolí, ale i za hranicemi.
Vše začalo už v druhé polovině 90. let,
kdy byl zpracován územní plán lázeňského areálu a opraveny první lázeňské
budovy. Za obnovení fungování lázeňské zóny získal Klášterec titul „Město
roku 1998“. Během následujících deseti
let proběhly celkem tři etapy výstavby,
které přivedly lázně až k dnešní podobě. K tomu, aby se Klášterec stal moderním evropským lázeňským městem
se špičkovým relaxačním areálem, je
ještě dlouhá cesta, ale po letošním roce
je této vizi naše město zase o notný kus
blíž. Prioritou je nyní zvýšit ubytovací
kapacity, které jsou zatím nedostatečné.
Radnice počítá s výstavbou dalších lázeňských domů, tentokrát už ale v režii
soukromých investorů.
-lara-
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Pohled do minulosti a současnosti

PŘIŠLO NA NAŠI ADRESU

Právě začínající školní rok bude výjimečný hned pro dvě klášterecké školy. Obě totiž oslaví významné výročí.
Letos to je právě 30 let, co zasedli první školáci do lavic základní školy v Petlérské ulici. Jak se dočteme na internetových
stránkách o historii školy byla 4. základní škola založena v době, kdy se město Klášterec nad Ohří počtem obyvatel
výrazněji rozrůstalo a tento fakt vyvolal potřebu zřídit nové školní zařízení. Po slavnostním otevření školy 1.září roku
1976 začalo moderní a čerstvě postavenou budovu školy navštěvovat 350 žáků rozdělených do 18 tříd. Škola měla tři
pavilony s třídami, pavilon dílen, pavilon školní družiny se školní jídelnou, tělocvičnu a skleník s učebnou pěstitelských
prací. Na provozu školy se v minulosti podílelo přes 70 zaměstnanců pedagogických a více než 40 správních. Takové
kulaté jubileum si jistě zaslouží velké
oslavy, které se rozběhnou krátce po zahájení nového školního roku. Na
19. září připravila ZŠ Petlerská třídní
schůzky pro rodiče spojené s prodejní výstavkou prací žáků školy.
O dva dny později – ve čtvrtek 21.
září – oslaví žáci narozeniny své školy kulturním vystoupením, soutěžemi a sportovními
turnaji. Následující den pak bude patřit současným i
bývalým zaměstnancům školy,
zástupcům města a dalším hostům, kteří budou chtít
školu navštívit. Pro ty je připravena prohlídka školy, slavnostní otevření nových
učeben, vzpomínání nad kronikou a podobně.

Reakce na dopravní značení

škola několik generálních oprav a stěhování. Rekonstrukce staré budovy
v zátočině začala na podzim 1965 s
termínem dokončení v dubnu 1966.
Jedna třída zůstala ve školní družině
2. ZDŠ, dvě třídy se přestěhovaly do
dřevěné budovy u podniku ZKL. Silný
hluk ze závodu a mnoho dalších rušivých vlivů ztěžovalo práci učitelům
i žákům. Všichni se těšili na návrat
do opravené školy. Přání se splnilo,
generální oprava byla o prázdninách
dokončena a nový školní rok mohl
být zahájen pod jednou střechou již
se čtyřmi třídami. Spokojenost byla
pouze krátkodobá. Zvláštní školu
čekalo opět stěhování. 1. ZDŠ se rozrůstala, potřebovala další místnosti,
proto MěNV rozhodl o přestěhování
do provizoria na dobu 5 - 8 let. Do té
doby měla být postavena internátní zvláštní škola, sen učitelů i žáků.

veřejného prostranství. Za to patří DÍK
- to je pro tyto postižené lidi POMOC.
Ale zdá se mi nemorální, aby FIRMA
KOMUNIKACE JEŽEK účtovala tak
nehoráznou cenu. Zdravotně postižení dostávají od státu sociální podporu
ve výši cca 6000,- Kč, aby byli mobilní.
Firma Komunikace tak pro jeden rok
postiženého občana vyřadí z „provozu“, jelikož od něj požaduje podle mého
názoru PŘEMRŠTĚNOU CENU za
instalaci značení, které je pro takového
občana NUTNOSTÍ a malou měrou
mu pomáhá překonat jeho potíže.
V.K. (plné jméno a adresa v redakci)

Problematika výměny značek je poměrně složitá záležitost. Nepřesná formulace
ze strany redakce v článku „Výměna dopravních značek zatěžuje městskou kasu“ v
čísle 16/06 mohla proto způsobit jisté nedorozumění. Informace, že výměna jedné
značky přijde na zhruba 800,- Kč, se týkala pouze nákupu samotné značky. V této
ceně nebyly zahrnuty náklady na sloupek, na kterém jsou značky umístěny, betonování značky při její instalaci ani samotná práce zaměstnanců firmy Komunikace
Ježek. Jak nám potvrdil majitel firmy Jaroslav Ježek, náklady na instalaci celé značky
(nejen na samotný její nákup) se pak vyšplhají ke zmíněným 4000,- Kč, které uvádí
ve své reakci paní V.K. „Pro každý úkon, který naše firma provádí, mám zpracovanou
velmi podrobnou cenovou kalkulaci. Je to interní záležitost firmy, ale pokud bude mít
paní V.K. ještě nějaké pochybnosti, rád ji s ní seznámím,“ řekl nám Jaroslav Ježek.
Nikdo nepochybuje o tom, že život handicapovaného člověka je mnohem složitější a
náročnější než život těch „zdravých“. Sociální příspěvek 6000,- Kč na rok od státu jistě
zdaleka nepokryje všechny náklady na zajištění jeho „mobility“. I z toho důvodu mají
handicapovaní lidé ze zákona řadu úlev, zvláště finančních. Zákon o správních poplatcích například osvobozuje držitele průkazu ZTP a ZTP/P od správního poplatku za
udělení povolení ke zřízení parkovacího místa, který činí 1000,- Kč na dobu delší 6 měsíců. Stejně tak, díky zákonu o místních poplatcích, neplatí osoby zdravotně postižené
poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa. Město tudíž od nich žádný takový poplatek vybírat nemůže.
-lara-

 Klášterecká 4. základní škola
přivítala 1. září 1976 první žáky a jejich rodiče

Ještě delší a barvitější historii má v
Klášterci Základní škola praktická
(bývalá zvláštní škola), kterou čekají
v letošním školním roce oslavy 50 let
fungování školy.
Zvláštní škola v Klášterci nad Ohří
byla zřízena v roce 1957 jako pobočka Zvláštní školy v Kadani pod vedením ředitelky Věry Brumlichové.
Začátky byly velmi skromné. Učitelka
Věra Pilná vyučovala v jedné třídě o
třech odděleních 1. stupně celkem
12 žáků. Jejich prvním „útočištěm“
se stala budova národní školy v zátočině pod kostelem. Teprve při počtu
23 žáků došlo v roce 1963 k otevření
druhé, o dva roky později třetí třídy.
K problémům s vybavováním přibyly
potíže s rozmístěním učeben. 1. ZDŠ
neuvolnila další prostory, takže se dvě
třídy střídaly se školní družinou na 1.
a 2. ZDŠ. Za 50 let svého trvání zažila

V čísle 16/06
jste psali o výměně dopravních značek,
která zatěžuje městskou kasu. Mám
důležitý postřeh, který s dopravním
značením souvisí!! Ve městě jste jistě
zaregistrovali vyznačení parkovacích
míst pro zdravotně postižené občany! V
souvislosti s výměnou značek se firma
Komunikace p. Ježek zmínila o tom, že
je výměna jedné dopravní značky vyjde
zhruba na 800,- Kč. Jaký je však PARADOX, že tatáž firma na žádost zdravotně postiženého občana provede instalaci značky za 4 000,- Kč. Město občanům
NEÚČTUJE ŽÁDNÉ poplatky za zábor

Troška odstartuje sezónu v kulturním domě
Dočasným působištěm se staly likusové
domky pod pivovarem, které původně
sloužily jako ubytovací prostory pro
vojáky, později jako kanceláře MěNV.
Na jaře roku 1969 se škola postupně do
nezkolaudované budovy přestěhovala.
Stavební závady, problémy s topením a
další nedostatky se projevovaly po celou
dobu provizoria, které se protáhlo na 11
let. Pracovníci školy však nerezignovali.
V rámci možností se snažili objekt vy-

lepšit a přizpůsobit potřebám školy.
Postupně zřídili dílny, kuchyňku,
upravovali okolní pozemek. Školní rok
1969/70 byl významným rokem v historii školy i tím, že zde poprvé ukon-

čili povinnou školní docházku žáci 9.
ročníku. Dosud se z důvodu malého
počtu žáků otvírala 9. třída pouze v
Chomutově. Jak je patrné i z přiloženého přehledu, počet žáků a tříd se
zvyšoval, a tak od roku 1979/80 byl
na škole jmenován zástupce ředitele
školy a v témže roce bylo otevřeno i
oddělení školní družiny. Nové stěhování (zřejmě již poslední) proběhlo o
prázdninách v roce 1980. Zrušením
nejstarší školy ve městě se uvolnila
budova v Havlíčkově ulici. Přestěhováním definitivně padly plány na
vybudování internátní zvláštní školy.
Po několik let zůstaly v budově 4 třídy 1. stupně spadající pod 2. ZŠ. Po
jejich odchodu se provedla celá řada
stavebních úprav - přepažily se velké
pracovny, zmenšením stávajících tříd
vznikl prostor pro kabinety, vybudovaly se dílny pro práci se dřevem , kovem, pracovna pozemků, knihovna,
hudebna, pracovna šití, hovorna pro
jednání s rodiči apod. Školní cvičná
kuchyňka a družina našly prostor v
uvolněném služebním bytě. Letité
problémy s vytápěním budovy odstranila moderní plynová kotelna.
Budova dostala novou fasádu.
I základní škola praktická se samozřejmě chystá na svoje oslavy. Těch
se ale dočkáme až na jaře příštího
roku.
-lara-

Uplynulé dva prázdninové měsíce byly
v kulturním domě tradičně ve znamení
generálního úklidu. Jako každý rok se
dával „dopucu“ hlavně velký sál. Myly se
veliké okenní tabule, praly závěsy a záclony, oprašovaly rozměrné lustry a hlavně
drátkovaly a leštily desítky metrů parket.

zbrusu nových stolů.
Co se týče právě startující sezóny, tak v
ní samozřejmě nebudou chybět osvědčené akce jako taneční kurz, víkendová
divadelní představení pro děti, festival
ochotnických divadel „Klášterecké divadelní žně“ ani tradiční kurzy anglič-

Kromě obvyklého úklidu ale došlo letos v létě i na náročnější akci. „Během
srpna jsme v kulturním domě nechali
vyměnit oboje vstupní dveře. Do budoucna si od toho slibujeme zlepšení
nejen po stránce bezpečnosti, ale také
v úspoře energií,“ řekl nám ředitel kulturního domu Antonín Trejbal. Škvíry,
kterými zvláště v zimních měsících
utíkalo příjemné teplo, jsou nenávratně pryč. „Dveře, které jsme vyměňovali,
byly ještě původní, to znamená staré více
jak čtyřicet let a už prostě dosloužily,“
vysvětluje důvod renovace hlavního
vchodu do kulturního stánku jeho ředitel. Téměř historická památka se ale
součástí žádného muzea nestala. „Staré dveře firma odvezla a zlikvidovala,“
oznámil nám bez stopy nostalgie v hlase Antonín Trejbal. Stejný osud asi postihne i desítky stolů, které by měly být
nahrazeny novými do konce letošního
roku. „Nové stoly jsme plánovali již delší
dobu a letos se nám konečně podařilo
sehnat potřebnou částku,“ pochvaloval
si ředitel Trejbal. V následující plesové sezóně si tak budou moci unavení
tanečníci odpočinout už u šedesátky

tiny, které budou poprvé ve své historii
nabízet čtyři úrovně výuky. Prvním
velkým představením po dvouměsíční
přestávce pak bude zábavný večer Zabřichopopadání se Zdeňkem Troškou,
který je připraven na 20. září. -lara-

Roztančete své boky v rytmu Orientu. Za
pomoci lektorky Dominiky se může každá žena či dívka stát okouzlující tanečnicí
nebo si jen zpříjemnit den.
Dvě soboty v měsíci
11:00 – 12:30 – mírně pokročilé
12:45 – 14:15 - začátečnice
14:30 – 15:30 - začátečnice
Budeme vás čekat v DDM Klubíčko
16. září 2005 (10 lekcí)
Přihlásit a informovat se může na tel.
776 714 718
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Město přivítalo
nové občánky

 Foto: O. Průcha

Kino Svět

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program září 2006

V měsíci srpnu jako by se s novými občánky roztrhnul pytel. Už
třetí vítání do života města proběhlo těsně na konci měsíce, ale
my vám dnes přinášíme fotografie
teprve z 11. 8. Nemůžeme z důvodu místa v novinách otisknout vše
najednou, tak nás prosím omluvte.
Ale nemusíte se obávat, vše pečlivě archivujeme a otiskneme je v
nejbližším možném vydání. Takže kluci a holky z poloviny srpna
jsou zde a ... seznamte se, prosím.

1. pátek až 14. čtvrtek
KINO NEHRAJE
15. pátek v 17.30 a 20.00 hodin
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
USA 2006, 90 minut, české titulky. Závěrečná kapitola ﬁlmové trilogie.
Vývoj světových dějin ohrožuje „lék“,
jenž dokáže proměnit mutanty v obyčejné
lidské bytosti. Protichůdné názory vůdců
mutantů Charlese Xaviera, který hlásá
toleranci, a Magneta, podle nějž přežívají
jen ti nejsilnější, jsou podrobeny poslední zkoušce - rozpoutají válku, která má
všechny války deﬁnitivně ukončit.
Mládeži přístupné
ZAHÁJENÍ SEZÓNY: Vstupné: 20,- Kč
16. sobota a 17. neděle
KINO NEHRAJE

Pavel Zavičák

Adam Zavičák

Eliška Fuksová

Robert Bystrý

18. pondělí a 19. úterý v 19.00 hodin
ANGEL - A*
Francie 2005, 90 minut, české titulky.
Gangster pařížského podsvětí André má
dluhy, vymahači jsou mu v patách, a tak
se rozhodne skoncovat se životem. Na
mostě, odhodlaný ke skoku, však není
sám. Spatří krásnou dívku Angelu, která
se chystá udělat to samé. Jejich pohledy

se letmo setkají a nádherná neznámá se
vrhne dolu. André neváhá, skočí za ní
a zachrání ji. Vděčná Angela je pro něj
ochotná udělat cokoliv. Když se jí André
svěří se svým trápením, kráska ho zbaví
všech dluhů. Proč to ale udělala?
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
PRO DĚTI:
20. středa a 21. čtvrtek
v 16.00 a 18.00 hodin
ZA PLOTEM*
USA 2006, 84 minut, český dabing. Animovaná komedie studia DreamWorks Animation (Shrek, Příběh žraloka, Madagaskar).
Když venku začne zuřit jaro, probouzejí se
ze zimního spánku i ti největší
spáči. Želví sameček Verne a jeho kamarádi z lesa po procitnutí zjistili, že jim kolem
domova vyrostl vysoký živý plot. Světácký
mýval RJ jim ale vysvětlí, že svět za plotem
je „bránou k lepšímu životu“, kde podivné
bytosti, zvané lidi, žijí, aby jedly, na rozdíl
od zvířat, která jedí, aby přežila. Svět lidí je
proto logicky k prasknutí nacpaný jídlem,
které čeká jen na to, až ho po zimě vyhladovělá zvířátka ukořistí a zbaští.
Mládeži přístupné
Vstupné: 50,- Kč, Filmový klub: 40,- Kč

Martina Hodková

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
19. 8. - 30. 9.
Výstava kovových plastik účastníků EUROKOVU 2006
15. 9. - 16. 9. 2006
VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ V SALA TERRENĚ

Kateřina Anna Jirušová

15. 9. - 15. 10. 2006
PODZIMNÍ SALÓN KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
OSTATNÍ AKCE

Kryštof Kheler

9. 9. 2006
KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
Slavnost v zámeckém areálu v rámci oslav Dnu evropského kulturního
dědictví.

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří
Denis Slávik

Laura Platková

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE

Bezplatně pronajmu zahradu s
domem za dobrou údržbu! Nejraději důchodci.
Tel.: 776 288 164, 603 415 574
Prodám okurky nakládačky na
rychlokvašky, salát. Přivezu.
Tel.: 721 251 662
Prodám nosič a 4 ks držáků na
kolo (na Felicii) - použité.
Tel.: 607 194 691
Zadám domácí montážní práci
- montáž elektrosvorek -

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

Tel.: 602 720 647
Prodám dveře vchodové plastové
vč. zárubně, nové z neuskutečněné
stavby, 2 ks, bílé a hnědé, kazetové,
částečně prosklené, zdobené dvojitými izoskly, výroba SRN. PC 9.000
Kč a 22.000 Kč, prodám za 4.800 Kč
a 8.800 Kč.
Dopravu zajistím zdarma.
Tel.: 777 106 709
Prodám štěňata, střední knírač
(pepř + sůl) bez PP. K odebrání od
4. září. Cena 800,- Kč.
Tel.: 474 374 029, 721 626 039
Prodám eternit nový 1000 ks
- 10 000,- Kč. Šicí stroj šlapací
zn.VERITAS - 1000,-Kč. Starší
nábytek r.v. 1947 - obývák, ložnice, psací stůl, peřiny a různé věci z
pozůstalosti. Daruji 3 měs. koťata.
Kontakt:
D. Náprstek, Školní 504, Klášterec
nad Ohří
Prodám velmi pěknou družstevní garsoniéru s balkonem.
Nová kuchyňská linka na míru - s
nerez dřezem a pákovou baterií.
Vestavěná nová „A“ lednice. Zánovní rozkládací sedací souprava,nový štuk, stropnice, lino, WC s
úsporným splachováním. Veškeré
odpady nové. Vhodně situováno,
krásný výhled. Volná.
Tel.: 606 578 469
Prodám družstevní byt 4+1 v
ul. Dlouhá, Klášterec n.O. Volný
ihned. Cena 400 000,- Kč.
Tel.: 724 251 457

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 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
     

tel.:474 375 726

1. – 3. září
Zadáno pro divadelní společnost KLAS.
14. září
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
15. září od 19 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY.
Vyučují: Stanislav Gráf a Dagmar Knížetová.
20. září od 19 hodin
ZDENĚK TROŠKA
V zábavném pořadu „Zabřichopopadání.“
Spoluúčinkuje Jaroslav Suchánek.
Vstupné: 150,- Kč, důchodci: 100,- Kč
PŘIPRAVUJEME:
---------------------------------------------------------11. října od 19 hodin
ŠOHAJI
Vystoupení nejmenší slovácké dechovky.
15. října od 19 hodin
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ.
Divadelní komedie. Hrají: Jana Švandová, Josef Carda, Rudolf
Hrušínský.

Předprodej vstupenek na akce v KD

KUPON PRO BEZPLATNOU INZERCI
žádám o bezplatné zveřejnění soukromého inzerátu tohoto znění:
(vyplňujte hůlkovým písmem)

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:
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KL Á ŠTEREC K Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Národní házenkářky hned na úvod
porazily vicemistrině z Přeštic

Fotbalové „Áčko“ silně omladilo svůj tým
Klášterecké fotbalové „A“ mužstvo
vstoupilo do letošní sezóny značně
omlazené, a to se v úvodu soutěže
hned projevilo. Muselo si zákonitě vybrat nováčkovskou daň, a tak
první tři zápasy skončily prohrou
s hrozivě narůstajícím skórem v
jejich neprospěch. Naši fotbalisté
se chytili až v zápase s Dobroměřicemi (2:1), což jim hned zvedlo
sebevědomí. O uplynulém víkendu doma přivítali Březno, kterému
uštědřili třígólový příděl. Opačným případem je klášterecký „B“
tým, který do soutěže 3. třídy vlétl

jako uragán a své soupeře školí vysokou střeleckou produktivitou.
Výsledky:
Muži:
FK „A“ - Březno 3:0 (0:0)
Branky za FK: Škréta, Molnár, Kapoun
Spořice - FK „B“ 1:4 (0:1)
Branky za FK: Procházka, Kučera,
Beňa, Salčák
Dorost:
FK - Kadaň 2:5 (2:2)

Branky za FK: Zubko, Haba
Starší žáci:
FK - Bílina 1:4 (0:1)
Mladší žáci:
Kovářská - FK 0:10 (0:3)
Branky za FK: Hofman 3, Chout 3,
Spurný 2, Wencl, Hlaváček
Přípravka:
Jirkov - Ml. FK 2:1 (1:1)
Branky za FK: Čech
Kadaň - St. FK 12:1 (6:0)

Start minikár v Okounově počasí neohrozilo
Klášterec - TJ Šroubárna Žatec
12:9 (5:5)
Úvodní zápas nové házenkářské
sezóny provázel oba týmy svázaným výkonem, který vedl ke
spoustě nepřesností. Celé utkaní
bylo velmi vyrovnané a o vedení
se obě družstva střídala skoro celý
zápas. Utkání nakonec rozhodla
větší vůle domácích hráček po vítězství.
Branky za Klášterec:
Myslíková 6, Houšková 3, Černá
2, Sochorová 1.
Klášterec - TJ Přeštice
14:13 (4:6)
Za infarktový zápas se šťastným
koncem se dá označit duel s Přešticemi, ve kterém hostující tým vedl
po většinu zápasu. Další dva body
do tabulky si zajistili domácí až v
předposlední minutě zápasu. Klášterecké házenkářky si v tomto zápase mohly připsat dvě veliká „plus“ v

podobě kanonýrky Dity Myslíkové,
která se v úvodu soutěže perfektně rozestřílela, a domácí trenérky
Sukové, jejíž skvělé tahy v sestavě
dovedly tým k senzačnímu vítězství
nad loňským vicemistrem.
Branky za Klášterec:
Myslíková 9, Sochorová 2, Houšková 2, Černá 1.
Klášterecké házenkářky hrají v
této sestavě:
Brána - Vanda Zahradníková
Obrana - Marta Vlachová, Gabriela Chvátalová, Drahuše Uzsáková,
Karolína Němečková, Ladislava
Horáková. Renáta Kováčová.
Útok - Dita Myslíková, Jana Houšková, Petra Sochorová, Petra Černá, Michaela Kanická.
Trenérka Lída Suková, ved. družstva Jiří Sochor.
Příští utkání se hraje venku se Sokolem Krčín a Sokolem Dobruška.

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

POZVÁNKA

Tel: 474 342 454 Fax: 474 342 474 Mob: 602 791 791
V sobotu 16. září pořádá MO ČSSD v prostoru bývalého
dopravního hřiště na sídlišti Petlerská od 10.00 hodin
zábavné, sportovní, soutěžní dopoledne pro všechny
děti v Klášterci.
Srdečně zveme děti a jejich rodiče
k připomenutí prázdnin.

Chcete si přivydělat 10.000,- Kč měsíčně? Časově nenáročná činnost
obchodního zástupce. Vhodné pro komunikativní osoby s živnostenským
listem a mobilním telefonem. V místě Vašeho bydliště.
Zavolejte nám na 800 169 169 a dozvíte se více.
Provident Financial, s.r.o.

I když si počasí hrálo se závodníky jako kočka s myší, přesto se v neděli 28. srpna v Okounově uskutečnil další
závod minikár o pohár Prezidenta AČR a o pohár Starosty města Klášterce nad Ohří. Účast 55 závodníků
slibovala příjemný soutěžní zážitek nejen pro jezdce samotné, ale i pro diváky. Ve velkém očekávání sledovali souboj mistra republiky Michala Biši, pro kterého však konečné 3. místo může znamenat nepříjemnou
komplikaci při obhajobě loňského titulu. Přesto umístění závodníků, zejména těch, kteří jezdí pod hlavičkou
AMK Kadaň, bylo skvělou prezentací měst Klášterce a Kadaně.
Putovní pohár prezidenta AČR
získala Vendula Charvátová z AK
Velešín. Nejmladším závodníkem
byla Denisa Simáková a naopak
nejstarším závodníkem byl Zdeněk Kalina, oba z AMK Kadaň.
     
Umístění jednotl. kategorií
- v M1 2. místo Simáková Denisa
- v M2 3. místo Biša Michal
- v M3 3. místo Kalina Tomáš
5. místo Kalina Václav
- M3 D 3. místo Fajčíková Alice
6. místo Pokorná Markéta
10. místo Simáková Aneta
- M 5 16. místo Kalina Zdeněk

Keřka má stále šanci vyhrát oba tituly
Poslední dva závody seriálu o mistra České republiky v autokrose
zbývají odjet Romanu Keřkovi v
královské třídě D3 4000. Stále existuje možnost, aby po dvou letech
znovu usedl na trůn pro nejlepšího
jezdce. Náš úspěšný závodník se od
počátku sezóny potýkal s problémy
ohledně závodního vozu. Spolu s
mechaniky hledal optimální složení, což se mu nakonec v jejím závěru podařilo, a proto ještě může
zasáhnout do boje o příčku nejvyšší. Má ale proti sobě opravdu
velmi dobrého soupeře. Ostřílený
Petr Bartoš není určitě jezdcem,
který by vzdával něco předem.
Ale i když vede před posledními
dvěma závody - které se pojedou
v Dobřanech a Sedlčanech - před
Keřkou o 12 bodů, stále ještě není
o titulu rozhodnuto. Čísla, která
jsou neúprosná, říkají: Pokud Keřka (průběžně 2. místo v tabulce) v
obou závodech vyhraje a Bartoš se
nedostane na stupně vítězů, pak titul MČR získá náš závodník. Když
se však Bartošovi povede dojet v
obou závodech alespoň na 3. mís-

tě, tak i kdyby Keřka dojel 2x první, na titul nedosáhne. Kombinací
je samozřejmě ještě několik, ale
rozuzlení tohoto napínavého souboje už záleží jen na umění jezdců
samotných a spolehlivosti jejich
závodních strojů.
Roman Keřka ale bojuje i o titul

Na prodej samostatně stojící RD v obci Mírová, okr.
KV. Velký dům s krásnou zahradou, nedaleko města.
Cena: 3.100.000,- Kč.
RK Finosa CV s.r.o., tel. 474 623 100, www.finosa.cz

mistra Evropy a ani tady není ještě rozhodnuto. Počty jsou v tomto
případě o něco složitější. Aby náš
jezdec získal evropský titul, i zde
by poslední dva závody - které se
jedou v Přerově a italské Maggiore - musel bezpodmínečně vyhrát. Souboj obou jeho největších

soupeřů Petra Bartoše a Jaroslava
Hoška potom rozhodne, kdo se
nakonec letos probojuje na Evropský trůn. Karty jsou tedy rozdané a
nám nezbývá, než si do posledních
okamžiků počkat, jak vše nakonec
dopadne.
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