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Slovo starosty

Starosta města Jan HOUŠKA

V minulém čísle Kláštereckých
novin jsme naše čtenáře informovali o tom, že město Klášterec nad Ohří získalo dotaci 2
miliony korun od společnosti
ČEZ na vybudování tzv. Oranžového sportovního hřiště v

areálu Základní školy Školní.
O tom, jak město tuto finanční
dotaci využije, jsme si povídali
se starostou Janem Houškou.
„Za tyto získané peníze dojde k
opravě stávajícího povrchu běžecké dráhy a k vybudováním
dráhy pro in-line bruslení. Bude
se jednat o jakýsi ovál, který
obkrouží hranici celého hřiště
a lesík uprostřed areálu. Součástí rekonstruovaného hřiště
bude i mobilní sociální zařízení
a případně také dětské hřiště s
jednoduchými prolézačkami,
dále samozřejmě lavičky a další
drobné věci, jako jsou branky,
koše a podobně, na které město
získalo dalších 300 tisíc z programu prevence kriminality,“
přibližuje starosta Houška budoucí podobu hřiště.
pokračování na str. 2

Klášterec má 3 mistry republiky
Poslední dubnový večer patřil jako každý rok čarodějnicím a velkým ohňům. Kromě soukromých ohňových párty,
které se konaly na mnoha místech Klášterce i jeho okolí, se pořádaly i dva tradiční „čarodějnické slety“. Od pěti hodin odpoledne se malé čarodějnice ve strašidelných kostýmech, doplněných často hady, kočkami, pavouky a jinou
havětí, slétávaly do letního kina a před zámek. A protože každá správná čarodějnice vlastní koště, rychlý to dopravní
prostředek, stihly mnohé z nich čarodějnické reje v letním kině i v Peřejích. Na obou místech pro ně byly připraveny
nejrůznější atrakce, soutěže, zpívání a hlavně velká fatra. V letním kině se o zábavu staralo duo Dana Smotlachová a
Tomáš Barták, v Peřejích zase skupina Las Pegas. Obě hlavní pořadatelky - Eva Vohánková z letního kina i Andrea
Mokrišová z domova dětí a mládeže – mohou být spokojené. Škoda jen, že chladné počasí dlouhému ponocování
příliš nepřálo. Děti se sice zahřály neustálým „lítáním“ a rodiče zase možná nažhavily „lidové“ ceny přichystaného
občerstvení v areálu Peřejí, přesto jich mnoho odcházelo promrzlých dávno před koncem.
-lara-

To vám byl víkend snů. Během
dvou dnů získali tři klášterečtí
sportovci hájící barvy našeho města tři tituly mistra republiky. První přivezl zlatou medaili Honza
Böhm z mistrovství ČR ve fitness,
které se konalo 22. dubna v Lysé
nad Labem. O den později přivezli
dva mladí zápasníci Nikolas Šarkézy a Josef Kolba další dva tituly

Chaotická staveniště už získávají konkrétní podobu
Již devátým měsícem pokračuje na
náměstí a v lázeňském areálu horečná
stavební činnost. Zatímco v loňském
roce probíhala spíše destruktivní fáze
a místa stavby vykazovala stále větší
chaos a nepořádek, v posledních týd-

vyjít navzdory letošním dlouhotrvajícím mrazům, které zapříčinily určité
zpoždění. Co se týče náměstí, to už v
současné době nehyzdí „socialistická“
budova kovomatu. Její zbourání zabralo stavebním dělníkům jen několik

nech lze už pozorovat určité náznaky
budoucí podoby náměstí a lázní. Pokrok je patrný den ode dne. Zdá se
tedy, že původní plán dokončit celou
stavbu v září letošního roku, by mohl

málo dní. V proluce, která zde vznikla,
bude v budoucnu parkoviště, na které
se bude zajíždět z Nerudovy ulice. Z
náměstí zabrání pohledu na parkující
auta stylová dřevěná stavba, která bude

zároveň sloužit jako autobusová zastávka. Celý prostor doplní lavičky a nově
vysazená zeleň. Zároveň s demolicí kovomatu pokračovalo dláždění náměstí
a přilehlých uliček. V následujících
čtyřech měsících, které zbývají do slavnostního otevření zrekonstruovaného
náměstí, dojde ještě na umístění sochy
Karla Melouna v horní části náměstí
a k vybudování průchodu do parku z
pravého dolního rohu náměstí.
Velké změny probíhají také v areálu
lázeňské zóny. Velký lázeňský dům už
stojí. Budoucí kolonáda má již hotové
základy a v posledních týdnech se začalo se stavbou nové stáčírny minerální vody u vjezdu do lázeňského areálu.
Jedná se ale zatím pouze o hrubé stavby, na kterých je ještě práce jak na kostele. Vezmeme-li v úvahu, že se s pracemi začalo v srpnu loňského roku, je
dosažený pokrok obdivuhodný. Stavaři by ale měli mít stále na paměti staré
přísloví, že práce kvapná málo platná.
Byla by škoda, kdyby se nové budovy
potýkaly za několik let například s opadávající omítkou – problémem, který v
současné době trápí v Klášterci nejednu před časem opravenou stavbu.

Obyvatele Klášterce a zvláště ty, co bydlí
v bezprostřední blízkosti stavby, čekají
poslední čtyři nepříjemné měsíce. Pak
už se vše vrátí do starých kolejí. Lidé se
už teď mohou těšit na rozsvěcení vánočního stromku či na stavění májky
na novém náměstí. Prostě na všechny
tradiční akce, které museli kvůli stavbě
v minulých měsících oželet. Navíc je na
9. září připravená velká oslava právě u
příležitosti dokončení rekonstrukce
náměstí a lázní. O té vám určitě přineseme podrobnosti v některém z příštích
vydání našich novin.
-lara-

 Mistr ČR ve ﬁtness Jan Böhm

z mistrovství ČR v zápase řecko-římském, které proběhlo ve dnech
22. - 23. dubna v Ostravě - Vítkovicích. Završením těchto velkých
úspěchů pak byl o týden později
postup šipkařů Bulls Rašovice do
první ligy, když rozhodující zápas
zvládli na domácí půdě bravurně
a vyřadili tak největšího favorita
soutěže Hokejky Chomutov. Podrobnosti najdete v naší sportovní
rubrice na str. 6.

Uzávěrka příštího čísla je
12.května
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 17.května
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Starosta chce „Oranžové“ hřiště uvést do provozu ještě letos
S rekonstrukcí celého areálu by
chtělo vedení města začít co nejdříve. „V současné době zpracováváme finanční rozpočet celého projektu a řešíme územní a stavební
řízení tak, abychom mohli celou
akci realizovat pokud možno ještě
letos. Hřiště nebo jeho část, která
bude dokončená a zkolaudovaná,
by tak mohla být občanům k dispozici už někdy na přelomu srpna
a září, aby se využila doba, kdy je
možno ještě sportovat venku,“ dodává k časovému harmonogramu
starosta Houška.
Součástí tohoto projektu bude
také přístupová cesta z parkoviště
ulice Topolová. Dnes je totiž hřiště přístupné jen po trávníku nebo
z areálu školy. Přestože získaná
částka 2,3 milionu korun není
malá, na plánovanou rekonstrukci
podle starosty Houšky možná stačit nebude. „Budeme určitě hledat
další zdroje peněz. Stálo by například za úvahu, zda bychom si nemohli částečně pomoci finančními
prostředky, které jsme obdrželi na
odpočinkovou zónu za ulicí Dlouhá. Abychom udělali uceleně jeden
projekt, který bude sloužit ke sportování všem skupinám obyvatel už
letos, a nepouštěli se do dvou akcí,
které bychom nestačili dokončit.“
Rozhodnuto je už i o pravidlech
provozu hřiště. „Co se týče provozní doby, tak dopoledne bude sportoviště sloužit škole a poté bude
přístupné veřejnosti. Předpokládáme, že v létě bude hřiště otevřeno
do devíti nebo do desíti večer, aby
jeho provoz nerušil občany bydlící
v okolní zástavbě. I když tady se
domnívám, že by k tomu nemělo
docházet, protože hřiště je od ulice
Topolová a Olšová dostatečně daleko. Dále si představuji, že bychom
sepsali s úřadem práce smlouvu v
rámci veřejně prospěšných prací
na jakéhosi správce, který by hřiště

udržoval, popřípadě by ho zamykal nebo odmykal pro veřejnost. Co
se týče bezpečnosti, je si třeba uvědomit, že to bude veřejné hřiště, a
tudíž se zde lidé budou pohybovat
na vlastní nebezpečí. Předpokládáme, že pokud tam budou malé
děti, budou mít s sebou doprovod
dospělých. Nebude tam trvalý do-

na užívání hřiště jen pro potřeby
školy. Proto mu za jeho rozhodnutí
patří velký dík,“ nešetřil chválou
na adresu ředitele Andrleho starosta Houška.
Zkušební provoz hřiště proběhl
během loňských letních prázdnin.
„Musím přiznat, že jsme se zprvu
báli, aby se toto místo nestalo ter-

hled, ale hřiště musí samozřejmě
splňovat veškeré bezpečnostní prvky požadované EU,“ ubezpečuje
starosta Houška.
„Toto hřiště se mi vždy líbilo pro
svoji polohou. Kdesi je totiž uvedeno, že toto hřiště nebo tedy spíš ten
kopec s borovicemi je skutečným
geometrickým středem města. Má
perfektní polohu uprostřed panelových zástaveb a je to taková oáza
klidu, která se dá využít i k tzv.
sportovnímu neklidu. Moje představa, kde by mělo podobné hřiště vzniknout, není jen chvilková.
Mám ji v mysli už hodně dlouho a
toto místo ji naprosto splňuje. Dalším impulsem byla nabídka ředitele Andrleho zpřístupnit toto místo
široké veřejnosti. Přitom se tak
zachovat nemusel. Mohl dál trvat

čem jakýchsi živlů a devastačních
nájezdů. K našemu překvapení
byl opak pravdou. O sportoviště
byl velký zájem nejen mezi malými dětmi a jejich rodiči, ale i mezi

Zahrádkáři,nekraďte pasti !!
V těchto dnech probíhá na území našeho města rozsáhlá deratizace, která se provádí pravidelně každé dva roky. Jedovatá nástraha je umístěna do většiny objektů ve
městě, do kanalizace i do primárních a sekundárních rozvodů vody. Na operativní
schůzce, která se konala na odboru životního prostředí, se správci bytového fondu
a zástupci rozvodných sítí dohodli na průběhu a způsobu provádění celé „likvidační“ akce. „Deratizaci hradí jednotliví správci objektů. Nástraha se klade zhruba
po dobu tří týdnů. Potýkáme se ovšem s tím, že mnozí nástrahy odcizují a odvážejí si
je třeba na své zahrádky a chalupy,“ stěžuje si ředitel Stavebního bytového družstva
Jaroslav Krejsa. O tom, že probíhá deratizace a
ve sklepeních domů se nachází jedovaté
nástrahy, by měli vědět
hlavně rodiče malých
dětí a majitelé domácích zvířat. Často je
na to ale upozorňuje
pouze malá výstražná cedulka, která se
mnohdy nachází na
vstupních dveřích
domu zhruba
pět centimetrů
nad zemí.
Pokud si
jí vůbec
někdo
všimne,
přečte si ji pouze
v „pohodlné“ poloze na bobku. „Na nevhodné
umístění cedulek nás už
mnozí upozornili a rozhodně budeme
od firmy, která deratizaci provádí a má jejich vylepování na starost,
požadovat nápravu. Bylo by třeba vhodné umístit je na nástěnky, které máme
v každém vchodě. Družstevníci byli ovšem o prováděné deratizaci upozorněni i v
našem bulletinu,“ poznamenal ředitel Krejsa. „Co se týče samotné deratizace, uvítal bych do budoucna jednu změnu. V současné době nemusí deratizaci provádět
majitelé rodinných domků. Hlodavci v jejich okolí přežijí to nejhorší a pak se vrátí
do našich budov. Bylo by dobré, aby se to řešilo nějakou závaznou směrnicí, která by
ukládala všem povinnost provést deratizaci plošně do určitého termínu a vše na městě
doložit například zaplacenou fakturou,“ říká ředitel Krejsa.
A od nás závěrem jedno varování. Hlídejte si v nejbližší době své děti a čtyřnohé miláčky. Chvilková nepozornost by mohla způsobit osudné následky.
-lara-

dospěláky, kteří zde čutali bosou
ligu. Takže teď jde jen o to, abychom hřiště uvedli do bezpečného
stavu, aby se zde dalo hrát i po
dešti a netvořily se ohromné kaluže
jako doposud, aby dráha na In-line
bruslení, která ve městě hodně chybí, splňovala všechna bezpečnostní kritéria apod. Postupem času
se mohou přidávat i další možné
sportovní plácky, jako třeba hřiště
na Pentaque, ruské kuželky apod.,“
vidí možnou budoucnost sportoviště starosta Houška.
Jak ale on sám přiznává, kdysi
prosazoval jinou myšlenku, od
které stále ještě neupustil. „Byl
jsem pro to vybudovat něco podobného – a ta studie i existuje - mezi
gymnáziem a letním kinem, kde by
samozřejmě byla sportoviště přístupná veřejnosti. Zbouraly by se ty
nevzhledné plechové ploty, oddělily
by se pozemky gymnázia a já tvrdím, že by Klášterec díky tomu získal úplně jiný rozměr. Bohužel této
realizaci brání neznámí vlastníci
pozemků. V současné době tak řešíme jejich převod na město, což je
základní podmínka jakéhokoli dotačního titulu. Prvořadým úkolem
pro nás ale teď je „Oranžové hřiště“
u ZŠ Školní,“ dodává závěrem starosta Houška.
-rony-

INFORMACE
o počtu a sídle volebních okrsků.
Starosta města Klášterec nad Ohři podle § 14 c písm. f. zákona
č.247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a ve znění pozdějších předpisů
informuje:
volební strany o počtu a sídle volebních okrsků.
OKRSEK č. 1
Místnost pro hlasování:

Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá obec: Útočiště, Klášterecká Jeseň, Rašovice, Lestkov, Suchý Důl, Hradiště
část obce: Mikulovice
celá ulice: Zahradní, Kyselka, Ohřecká louka, Cihlářská, Vodní, Palackého, Nerudova, Karlovarská,
nám. Dr. E. Beneše, Kostelní, Třebízského, Ruská, Havlíčkova, Vítězná, Průsek, Pod Hájovnou, Tyršova, Svatopluka Čecha, U Koupaliště
část ulice: Chomutovská čp. 1-5,83,84,1O6,1O7,116,123-13O,132,133,153,459,165

OKRSEK č. 2
Místnost pro hlasování:

Mělo by vás zajímat
V peněženkách, pokladnách i
kapsách lidí a obchodníků se budou stále více objevovat kovové
padesátikoruny. Česká národní
banka (ČNB) se totiž na začátku března rozhodla dát do oběhu
více padesátikorunových mincí
ze svých sejfů. Počet mincí se tak
zvýšil od konce loňského roku z
5,2 na současných osm milionů. V
současnosti obíhá v zemi v podobě
padesátikorunových mincí čtyři
sta milionů korun. Naopak počet
padesátikorunových bankovek se
snížil z téměř čtyřiceti milionů
na šestatřicet. V současnosti ČNB
vydává bankám padesátikoruny
jen v podobě mincí. Papírových
padesátikorun tak ubude na úkor
kovových. Pro centrální banku
tento krok znamená úsporu. ČNB
má totiž značné zásoby mincí, ale
nižší zásoby bankovek v padesáti
korunové hodnotě. Místo dotisku bankovek tak centrální banka
bude vydávat kovové padesátikoruny. Dotisk nových bankovek by
navíc mohl být zbytečný. Současná
vláda totiž stále počítá s přijetím
eura v roce 2010. Euro by nahradilo českou měnu. České bankovky a
mince by se tak staly minulostí.
Poslanci odsouhlasili snížení
daňové sazby u kávy, čaje a čokoládových výrobků. Změny velmi
pravděpodobně povedou ke snížení jejich cen. V devatenáctiprocentní sazbě tak z potravin zůstanou jen alkoholické nápoje.Změny
se dočkala i řada dalších výrobků.
Kromě čokolády, žvýkaček či dalších cukrovinek, by měl se nižší
sazba měla uplatnit také na plody
moře jako například na langusty,
humry nebo kalamáry. Předlohu
musí ještě projednat Senát a podepsat prezident.

MP informuje

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Kpt. Jaroše, Mírová, Na Vyhlídce
část ulice: Školní čp. 489-5OO; Chomutovská čp. 653

OKRSEK č. 3
Místnost pro hlasování:

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Sadová, Budovatelská, Olšová
část ulice: Školní čp. 501-504, 511-516, 519

OKRSEK č. 4
Místnost pro hlasování:

Kulturní dům, Chomutovská 465

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Královéhradecká, Pod Stadionem, Stadion 356,417, Pod Skalkou, Pod Pivovarem
část ulice: Chomutovská čp. 61, 62, 64, 65, 68, 70-72, 79, 80, 83-85, 87, 100, 101, 102, 103, 131,
212, 457, 458, 465

OKRSEK č. 5
Místnost pro hlasování:

4. základní škola, Petlérská 447

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Osvobozená, Souběžná, Ciboušovská, Nádražní, J. Á. Komenského
celá obec: Ciboušov
část ulice: .Petlerská čp. 171 173, 202-204, 448; Chomutovská čp 168, 184, 188;
Pražská čp. 119, 124, 120, 115, 111; 17. listopadu čp. 467–471

OKRSEK č. 6
Místnost pro hlasování:

Kino Svět, ul. V. Řezáče 93

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Za Korkem, V. Řezáče, B. Němcové, Husova, Švermova, Nad Tunýlkem, P. Bezruce, Rokycanova, Žižkova, Urxova, Přívozní, Sluneční, Rašovická, Severní, Jižní, Říční, Svahová, U Porcelánky, U Nádraží
část ulice: Pražská čp. 56, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 365-374, 393, 394, 673, 787

OKRSEK č. 7
Místnost pro hlasování:

4. základní škola, Petlérská 447

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Dukelská, Pionýrů, Lidická
část ulice: 17.listopadu čp. 472-481, 485-49O

OKRSEK č. 8
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lesní, Větrná, V Zátiší
část ulice: 17.listopadu čp. 516-527, 528-533

OKRSEK č. 9
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Polní, Luční, Ječná, Žitná, Krátká

OKRSEK č. 10
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lípová, Topolová, Okružní, Příčná

OKRSEK č. 11
Místnost pro hlasování:
pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Družstevní, Dlouhá

1. základní škola, Krátká 676

Strážníci městské policie museli
v dopoledních hodinách zasahovat
u železničního přejezdu v Pražské
ul., kde se v noční košilce a pyžamu procházely dvě děti ve věku
4 a 5 let. Těmto malým dětem se
zachtělo jet do Chomutova pro
pitíčko. O tom všem neměla ani
potuchy jejich matka, která údajně usnula. Na to, co se jim mohlo
stát na tak frekventovaném místě,
raději nemyslet. Děti byly předány
do rukou sociálnímu odboru, kde
se věc dále prošetřovala.
Ve spolupráci s policií ČR prováděla hlídka MP v Klášterci nad Ohří
doprovod rychlé záchranné službě
(RZS) do nemocnice v Kadani. Doprovod si přímo vyžádala posádka
RZS pro bezpečnost svou i převáženého muže, který se choval agresivně. Tento muž pravděpodobně
neodhadl dávku léků, které požil.
První teplé dny byly zřejmě inspirací pro jednoho mladíka, který
usoudil, že teplo je přece jen větší
než obvykle, a snažil se proto kolemjdoucí pod okny panelového
domu, ve kterém bydlí, ochlazovat
vodou, kterou na ně lil z okna. Ne
každému se ale toto osvěžení zamlouvalo, a tak i toto jednání bylo
řešeno hlídkou MP.
zástupce velitele M. Krása
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S jarním úklidem to nelze přehánět

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid
po svém. Namísto pracnějšího, zato
však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí
jednodušší vypalování. Nejen že je to
počínání nebezpečné, ale poškozují
tím faunu, flóru a otravují ovzduší.
Z těchto důvodů je
vypalování trávy
zakázáno hned několika zákony, především zákonem
o ochraně přírody
a krajiny, dále zákonem o požární
ochraně a zákonem
o ochraně ovzduší.
Zákaz vypalování
a spalování trávy je
navíc zakotven i v
obecně závazných
vyhláškách některých obcí.
Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit, si jakým
způsobem ohrožuje tento způsob
jarního úklidu přírodu. Velký žár,
který při hoření trávy vzniká (až
800°C), může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo
dokonce jejich úplné vyhubení,
kouřové zplodiny ohrožují živočichy
sdružující se na stromech a keřích
až do výšky tří metrů. Na vypalování trávy doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších
dírách. Ničivý dopad má vypalování
také na plazy, z nichž převážná většina patří mezi ohrožené druhy. Ve
stanicích pro handicapované živo-

čichy každý rok končí i pár zvířat s
popáleninami, často se jedná o ježky. Negativní dopad vypalování trav
se netýká pouze živočichů, ale také
rostlinných společenstev a půdních
mikroorganizmů. Výsledkem bývá
snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, živočichů a mikroorganizmů.
Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne, je
dobrým hnojivem a že tím naopak
obohatí půdu o živiny. Popel je však
velmi často rozfoukán větrem nebo
jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve
všech ohledech je lepším způsobem
ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a
navíc obohatí půdu o velmi důleži-

PŘIŠLO NA NAŠÍ ADRESU
Když se dva perou, třetí se směje
Před velikonočními svátky jsem porovnával
v tisku názory na totožné téma dvou
městských zastupitelů: ředitele Stavebního bytového družstva Jaroslava
Krejsy a ředitele Městské energie Ing.
Zdeňka Šroubka.
V minulém čísle Kláštereckých novin se v rozhovoru s Ing. Šroubkem
hovořilo především o řešení problémů s neplatiči nájemného a o palčivé
otázce okolo městské ubytovny v areálu KOREA. Ke stejnému tématu byl
současně s tímto článkem v Deníku
Chomutovska vytištěn neméně zajímavý názor pana Jaroslava Krejsy.
Že má město na obecních bytech
dluh 22 milionů korun, je známo. Že
tato neexistující částka komplikuje
život všem platícím občanům, je také
známo. Stavební bytové družstvo se
s podobnou šlamastikou zabývá též,
i když jeho dluh je výrazně nižší, 4
miliony korun. Že se vše částečně řeší
vystěhováním problémového obyvatelstva na ubytovnu KOREA, také

víme. Ale rozum mi nebere, proč dle
slov ing. Šroubka muselo město kvůli
přednostnímu řešení vlastních problémů dát výpověď Stavebnímu bytovému družstvu ze sociální ubytovny a
diky tomu ji co nejdříve rozšířit.
Myslím, že to není zrovna šťastné řešení, protože tyto naprosto stejné problémy s neplatiči trápí řádné občany bydlící jak v městských, tak i družstevních
bytech. Osobně jsem bezproblémově
platícím členem SBD a především občanem našeho společného města. Podání výpovědi bytovému družstvu ze
sociální ubytovny proto neuráží jenom
mne, ale zajisté i nezanedbatelnou část
obyvatel Klášterce nad Ohří.
V tiskovém rozhovoru se Šroubkem
tak mohu pochválit snad už jenom to,
že během svého starostování se setkal
s řešením opravdových sociálních případů. Například přidělením menšího
bytu s ohledem na výši nájmu. Je ale
nutné dodat, že touto činností se dodnes zabývá i ředitel Krejsa. Jak to ale
vše doopravdy Šroubek myslí, si může

každý vydedukovat z Krejsova závěrečného sloupku v Deníku Chomutovska:
... ředitel Městské energie Zdeněk
Šroubek, který má městské byty na
starosti, před necelým rokem řekl, že
není potřeba rozšiřovat počet míst v
ubytovně, dokonce družstvu přidali
další dvě místnosti. Teď najednou obrátil a dává nám výpověď z důvodu,
že mají v ubytovně sami málo místa.“
Do voleb se toho asi moc nevyřeší.
Nutno však na závěr dodat k rozhovorům obou bytových šéfů v regionálním tisku asi toto: Ředitel Krejsa
by se neměl rozptylovat hašteřením
s místostostarostou Homolkou, o
kterém také padlo pár slov v Deníku
Chomutovska. Je to zbytečné plýtvání časem. Ředitel Šroubek izolací
ubytovny KOREA při řešení problému státních bytů nahrává pouze
problémovému obyvatelstvu celého
města, protože když se dva (SBD,
Městská energie) perou, třetí (neplatiči) se smějou.
V. Cekota

Hazardéři na přejezdu v Miřeticích mají odzvoněno
tou organickou složku, anebo trávu
vyhrabat a zkompostovat.
Podle zákona o ochraně ovzduší
může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálů nebo jej úplně zakázat. Klášterec
nad Ohří tuto úpravu má zakotvenu,
podle vyhlášky o ochraně životního
prostředí a čištění města je zakázáno
jak vypalování trávy, tak pálení listí
na území města.
Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům,
ale také k tisícům organismů, pro
které může být kousek trávníku
domovem.

Třetí dubnový týden se řidiči v Klášterci konečně dočkali. Do provozu
byly uvedeny automatické závory a
cesta „za koleje“ by už tak neměla být
nepříjemnou zkouškou jejich trpělivosti. Zatímco léta znamenaly spadlé
závory dlouhé minuty čekání, nyní
je situace výrazně lepší. „Doposavad
rozhodovala o stažení závor obsluha,
nyní je vše řízeno počítačem náprav,
železničním zabezpečovacím zařízením sloužícímu k hlášení volnosti
sledovaného kolejového úseku. Ten je
umístěn na kolejnici ve stanici a před
stanicí a slouží ke snímaní průjezdu
železničního kola,“ vysvětluje náměstek vedoucího přednosty stanice
Karlovy Vary Altman.
Moderní automatické zabezpečovací
zařízení má své výhody. Tou hlavní je
samozřejmě už zmíněné zkrácení če-

kací doby na přejezdu. Závory se totiž
stahují těsně před průjezdem vlaku a
ne už v okamžiku, kdy vlak opouští
předchozí stanici, jak tomu bylo v
minulosti. Existují ale i určité nevýhody. Zvláště pro řidiče hazardéry,
kteří byli zvyklí riskantně podjíždět
již padající závory. Spoléhali totiž na
to, že závory jdou dolů hodně pomalu a když to náhodou nestihnou

na automaty na prodej jízdenek a na
automatické označování jízdenek ve
vlaku, nemusí se už žádná budoucí
vláda bát stávky železničářů. Moc už
jich totiž nezbude.
Vraťme se ale k aktuálnímu dění na trati Karlovy Vary-Kadaň. V prosinci loňského roku byl zahájen elektrický provoz v úseku Vojkovice–Karlovy Vary.
Na 10. května jsou pak naplánované

a zůstanou „zavření“ na přejezdu,
obsluha závor se smiluje a závory jim
zvedne. Tento risk by se jim už pro
příště ale nemusel vyplatit. Automatika je jak známo „nelidská“.
Automatické závory v Klášterci jsou ale
jen jednou z mnoha novinek na trati
Karlovy Vary-Kadaň, kde se již od roku
2004 provádí elektrizace.
„Minulý týden bylo aktivováno nové
zabezpečovací zařízení ESA 11, vyvinuté firmou AŽD Praha. Jde o jeden
z nejmodernějších systémů pro zabezpečení železnic, který umožňuje
ovládání několika sousedních menších stanic jedním zařízením. V tomto případě se jedná o obsluhu stanic
Klášterec nad Ohří, Perštejn a Stráž
nad Ohří. V současné době zůstal na
tomto traťovém úseku pouze jediný
výpravčí, a to v Klášterci. V budoucnu se ale nepočítá ani s ním,“ říká náměstek Altman. Od příštího měsíce
pak bude celou oblast řídit dálkové
zabezpečovací zařízení v Karlových
Varech. Kromě automatických závor se tak na kláštereckém nádraží
dočkáme i automatického rozhlasu,
automatického osvětlení a automatického informačního systému pro
cestující. Pokud v budoucnu dojde i

napěťové zkoušky trakčního vedení v
úseku Vojkovice-Kadaň. Od 28. května
pak bude trať plně elektrifikovaná.
Modernizovaná trať s sebou přinese zvýšení bezpečnosti provozu,
zajištění dopravy moderními soupravami, zkrácení jízdních dob a
snížení zátěže životního prostředí
a hlučnosti. Milovníci starých časů
ale budou jistě postrádat jedinečný
výhled z vlaku, který nabízela jedna z posledních neelektrizovaných
tratí v České republice. Jak se psalo
na některých internetových stránkách „Kdo chce zachytit poslední
romantické okamžiky v údolí řeky
Ohře, má nejvyšší čas“. Dnes už tento romantický výhled „kazí“ stovky
sloupů elektrického vedení. Pokrok
nelze zastavit.
-lara-

Přivolat si pomoc už je pro seniory mnohem snazší
O něco spokojenější může být od
dubna ředitelka Městského ústavu
sociálních služeb Věra Bobisudová.
Po dlouhých měsících zařizování
se konečně podařilo dát do provozu moderní dorozumívací zařízení,
které by mělo usnadnit komunikaci
mezi obyvateli domova důchodců a
personálem. „Nové dorozumívací za-

řízení, které nám nainstalovala firma
Josef Nachtigal DATACOM Systems,
splňuje přesně moji představu o tom,
jak by měla komunikace mezi seniory a sestrami fungovat,“ pochvaluje
si novinku ředitelka Bobisudová.
„V ambulanci je umístěna ústředna,
ze které je možné dovolat se do všech

pokojů. Mnohem důležitější ale je, že
také každý náš klient se může kdykoli
dovolat, a to buď právě na ambulanci,
anebo v případě, že tam nikdo není, na
pager, který nosí všechny sestry přímo
u sebe. Na zařízení se pak objeví nejen
číslo pokoje, ale přímo jméno volajícího. Sestra tak hned ví, kdo potřebuje
její pomoc. Ovládání celého systému

je velmi jednoduché. Senioři nemusí
nic vyťukávat jako na telefonu, stačí,
že stisknou takový malý balónek, který
mají nad postelí. Přístroj mají nainstalovaný také v koupelně,“ vysvětluje ředitelka Bobisudová. „Mnozí mi řekli,
že mají teď mnohem větší pocit jistoty.
Nemusí se bát, že se jim udělá špatně,

nebo budou potřebovat s čímkoli pomoci a budou mít problémy dovolat se
sester,“ dodává Věra Bobisudová.
Dorozumívací zařízení bylo z velké
části financováno z dotace ministerstva práce a sociálních věcí, která
dosáhla výše téměř jednoho milionu
korun. Vlastní podíl činil 330 tisíc, z
toho sto tisíc sehnala ředitelka Bobisudová od sponzorů a zbytek uhradilo
ze svého rozpočtu město.
V domově důchodců ale probíhají i
další akce. V současné době je v plném proudu rekonstrukce v pořadí
již třetího sociálního zařízení pro
imobilní obyvatele domova důchodců. Na tuto přestavbu přispěla 165 tisíci energetická společnost ČEZ. „Do
budoucna bych ráda postupně modernizovala také veškerá sociální zařízení
pro mobilní obyvatele. To bude ovšem
vyžadovat investice v řádu milionů
korun. Naši tradiční sponzoři, kterými jsou mimo jiné společnosti ČEZ,
United Energy nebo Severočeské doly,
nám každoročně přispějí několika desítkami tisíc korun, které využíváme
také na nákup nejrůznějších zdravotnických pomůcek. Postupně bych
chtěla například vyměnit nevyhovující kovové postele za ošetřovatelská
polohovací lůžka. Jedno takové lůžko
ovšem přijde na 16 tisíc korun. Proto se nedá pořídit vše najednou, ale
musíme se smířit s postupnými obnovami,“ dodává závěrem ředitelka
Bobisudová.
-lara-

Dům dětí a mládeže Vás zve na
regionální kolo soutěže v napodobování
oblíbených zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin

PLAYBACK KIDS
Soutěž se koná 21.5.2006 v KD
v Klášterci nad Ohří od 14.00 hodin
Hostem bude bavič,moderátor a skvělý herec
Petr Rychlý
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Pohled do minulosti Tuctová výstava minerálů? Ani náhodou!

Když se v létě roku 1983 naším městem proháněly ruské tanky, nebyl to žádný signál k další invazi ze strany Varšavské smlouvy. Klášterec byl místem natáčení jednoho z mnoha válečných filmů. Tentokrát se jednalo o film „Až do konce“ režiséra
Kopřivy, kde jednu z hlavních rolí odehrál nynější ministr kultury Vítězslav Jandák.
Zatěžkávací zkoušku tehdy prodělal starý klášterecký most na Rašovice, odkud jsou
pořízené i tyto dva snímky, které jsme získali od Stanislava Šimana, pro něhož je
naše město už mnoho let častým objektem pro jeho fotoaparát.
-rony-

Již podvanácté se stal velký renesanční
sál kláštereckého zámku královstvím
minerálů a drahých kamenů. Stejně
jako v předcházejících letech i letos
se pořadatelství „Výstavy minerálů a
hornické historie“ zhostily Městský
úřad v Klášterci nad Ohří, Severočeské doly a.s. Chomutov a Společnost
důlních měřičů a geologů.
Jak řekl u příležitosti slavnostní vernisáže tradiční autor úvodního slova
ing. Zdeněk Brázda, výstava je to v
pořadí již 12., ale rozhodně není tuctová. Vysokou prestiž, které se celá
akce mezi odbornou i laickou veřejností těší, dokládalo i složení návštěvníků. Nechyběli mezi nimi vedoucí
pracovníci Severočeských dolů v čele

 Generální ředitel SHD Ing. Vratislav
Vajnar

Město Klášterec nad Ohří pořádá
PIETNÍ AKT
ke Dni osvobození od fašismu
v pátek 5.května 2006 od 16:00 hodin na místním
hřbitově
na programu je projev starosty, vystoupení ženského
pěveckého komorního souboru Fantasie, kladení
věnců a vystoupení Smyčcového souboru
CANTABILE STRINGS
od 16:30 hodin ve hřbitovním kostele

s generálním ředitelem ing. Vratislavem Vajnarem, zástupci Vysoké školy
báňské z Ostravy, ani kompletní vedení klášterecké radnice.
Proslov ing. Zdeňka Brázdy, který celou výstavu na nádvoří kláštereckého
zámku zahajoval, byl jakousi ódou na
kámen. Na surovinu, která je nedílnou součástí každé lidské civilizace.
Nezaměnitelné a stěžejní místo kamene v životě člověka dokládají i desítky
názvů, označení, rčení a přísloví s ním

Neklasická klasika v podání herců neherců
Znáte to přísloví, že i s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo?
Toto přirovnání mi hned napadlo
po shlédnutí hry Dívčí válka v
kláštereckém kině Svět v podání
amatérského divadelního krouž-

znal jeho veleúspěšné dílo, které
bravurně zahrály takové celebrity
jako Ota Jirák, Oldřich Navrátil,
Mojmír Maděrič, Bára Štěpánová
a další? O to bylo zajímavější sledovat, jak se s tak „profláknutou“

 Zleva Šárka, Vlasta, Kazi a Častava v podání herců z dramatického kroužku

ku ze SOŠS a SOU Kadaň. Kdo by
však očekával klasické zpracování
hry od Aloise Jiráska, ten by odešel s nepořízenou. Na programu
bylo mnohem odvážnější a trochu
lechtivé zpracování této „klasiky“
od buldozera dívčích srdcí Františka Ringo Čecha. Kdo by ne-

hrou vypořádají tito amatérští divadelníci pod vedením Ing. Ivany Müllerové, která nám o tomto
divadelním seskupení prozradila
pár informací.
„Náš dramatický kroužek funguje
druhým rokem. Po loňském roce,
kdy jsme secvičili hru Mrazík, jsme

letos chtěli udělat něco z české historie. Divadelní soubor tvoří mladí lidé, kteří se chtějí bavit, a tak
mým přáním bylo, aby hra byla
komediální, aby si to užili nejen
diváci, ale i naši herci. Volba padla
na hru Dívčí válka od F.R.Čecha,
protože tato jeho verze je přímo dělaná pro takové mladé herce.“
V tom se vedoucí souboru a výpravy v jedné osobě nemýlila.
Mladí ochotníci dali do hry od začátku vše. Co na tom, že se místy
odchýlili od textu, který zná každý
milovník humoru F.R. Čecha zpaměti? Právě to bylo na těchto hercích sympatické, že se nenechali
rozhodit a dokázali improvizovat
s takovou lehkostí, kterou by jim
mohl závidět nejeden profesionál.
Co však ještě muselo diváka mimo
děje hry zaujmout, byly perfektně
šité kostýmy herců.
„Kostýmy šil náš učňovský obor
krejčová a peníze jsme na ně získali v rámci projektu MAKE A CONNECTION. Kulisy jsme si malovali sami v rámci našeho kroužku,“
pochlubila se Ing. Millerová.
Na závěr by se asi slušelo vyzdvihnout skvělý herecký výkon
Jindřišky Záhořové, která ve hře
ztvárnila bojovnici za ženskou
emancipaci s věšteckým nadáním
Vlastu. Ale i ostatním lze vyseknout poklonu za odvahu pustit
se na tak „tenký led“ a zvládnout
nastudování dnes už prakticky
klasického díla.
-rony-

spojených. A tak došlo i na zmínku o
Rolling Stones či na Stonehenge. Ing.
Brázda samozřejmě nezapomněl ani

Ostrava, Národní technické muzeum
v Praze a Výzkumný ústav pro hnědé
uhlí v Mostě.

na poděkování všem „pilířům“, tj. lidem, kteří celou výstavu připravovali.
A pak už „zámecký pán“ Mgr. Zajíc
odemkl vrata a první „průzkumník“
ing. Vajnar vstoupil s kahanem do
sálu. Zde na návštěvníky čekaly ve vitrínách desítky exponátů – minerály,
historické pohlednice dolů i odborné
publikace o zkamenělinách. Vystavovateli byli stejně jako v předcházejících
ročnících Severočeské doly, Geologické služby s.r.o. Chomutov, Vysoká
škola báňská – Technická Universita

Po prohlídce se přítomní přesunuli
do zámeckého sklepení, kde byl jako
obvykle připraven bohatý raut. Nejrůznější pochoutky postupně přilákaly všechny návštěvníky výstavy. Skvělému jazz bandu, který obstarával na
zámeckém nádvoří hudební doprovod po celé odpoledne, tak zůstalo jen
pár sklaních posluchačů. Škoda. Hrál
velmi pěkně.
Výstavu minerálů a hornické historie můžete na kláštereckém zámku
navštívit až do 25.června.
-lara-

Prvomájové oslavy tentokrát u zámku
1. máj - to sice už nejsou alegorické
vozy, pestrobarevná mávátka a hromadné průvody, přesto je tato akce,
kterou pořádají klášterečtí komunisté spolu se stranou NEZ-ED, jedna z
nejnavštěvovanějších. Zvlášť pokud se
počasí vydaří jako letos. Oslavy svátku
práce v podání KSČM se letos nekonaly v Peřejích jako v předcházejících
letech, ale v zámeckém parku. Krátce
před druhou odpolední se zde shromáždil početný dav. Ti dříve narození si přišli zavzpomínat na staré zlaté
časy při poslechu písniček v podání
dechové kapely, ti mladší prohlédnout
si stánky a ti nejmenší prostě si zado-

nisté. Nezbývá než souhlasit. Spoustě
přítomným, zvláště těm mladším,
byl politický náboj celé akce opravdu
šumafuk. Možná i proto, že bylo tentokrát prvomájové odpoledne pojato
také jako májová slavnost. Zámek,
který byl samostatným spolupořadatelem celé akce, nabízel tento den výraznou slevu na vstupném a otevřena
byla i zámecká věž. Davy návštěvníků
mohly také shlédnout u kašny vystavené panely s obrazovou a písemnou
prezentací významných staveb, které
v Klášterci právě probíhají. Přání místostarosty Homolky, aby vyšlo počasí,
se splnilo. Těžko ale říct, zda se usku-

 Zástupci pořadatelských stran: zleva poslanec Zdeněk Maršíček, kandidát do
posl. sněmovny Jaroslav Komínek, Horst Kotouč a místostarosta PaedDr. Václav
Homolka za KSČM, v pozadí Ing. Zdeněk Šroubek na NEZ-ED.

vádět a zasoutěžit. Všichni pak vychutnávali sluneční paprsky a kochali
se pohledem na rozkvetlý park. O
dobrou zábavu se postarala i taneční
skupina Styl či módní přehlídka v podání děvčat ze středního odborného
učiliště AMOS. Došlo samozřejmě
také na projevy politických zástupců KSČM, které se tentokrát nesly v
předvolebním duchu. Jak ale řekl před
zahájením celé akce místostarosta Homolka, 1. máj by neměl být pojímán
pouze jako politický svátek jedné strany. Je to spíše společenská akce, které
se účastní i lidé, kteří nejsou komu-

teční i jeho další tužba. „Přál bych si,
aby se 1. máj v budoucnu pojímal v širším smyslu, aby se ho účastnilo víc lidí
z vedení města. Dále bych uvítal, kdyby
se při oslavách svátku práce angažovaly také firmy z průmyslové zóny, ať
už jako sponzoři, nebo jako účastníci.
Vždyť se jedná o mezinárodní svátek. A
v dnešní době vysoké nezaměstnanosti
by měl patřit svátek práce všem.“
Pravdou ale zůstává, že pro mnohé je
tento den spíše dnem volna, kdy se
vyráží do přírody a hledá se rozkvetlá
třešeň. Vždyť první máj – večerní máj
- je lásky čas.
-lara-
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Dopravní soutěž je taková malá autoškola
Ve čtvrtek 20. dubna ovládli parkoviště u Aquaparku malí cyklisté. Konala se zde totiž tradiční
dopravní soutěž žáků ze Základní
školy ve Školní. Nejprve si kluci a
holky lámali své mozkové závity
ve třídách při psaní testu dopravních znalostí, odpoledne se pak
všichni sjeli na parkoviště, kde pro
ně byla připravena jízda zručnosti. Bylo krásné jarní odpoledne a
děti si pohyb na čerstvém vzduchu opravdu užívaly. Žáci soutěžili
celkem ve dvou kategoriích. Z 26
žáků prvního stupně si postup do
okresního kola vybojovali Beno
Spáčil z 5.A Tomáš Beran ze 4.A
Michala Kotková z 5.B a Michaela Vavříková z 5.A. Na druhém
stupni si pak se záludnostmi testu i s překážkami jízdy zručnosti nejlépe
poradili a do Chomutova se 16. května podívají Radek Zelinka z 8.C,
Václav Kalina ze 7.A, Kateřina Oupicová z 8.C a Aneta Šimáková také z
8.C. Snad nám šikovní cyklisté neudělají osudu.
-lara-

umožňuje řediteli školy zvolit si kritéria, podle kterých bude uchazeče
vybírat. U nás platí, že ti, kteří mají
průměr do 1,5, jsou přijati bez přijímacích zkoušek,“ objasňuje způsob
výběru na své škole ředitel Jedlička.
Letos se tak na základě dobrých výsledků ze základní školy dostalo na
klášterecké osmileté gymnázium
24 studentů, na střední odbornou
školu 12 a do 1. ročníku čtyřletého
gymnázia dokonce 30.
Ředitel školy může dále rozhodnout
také o tom, zda vyhlásí druhé kolo
přijímacích zkoušek. „Na naší škole
se bude druhé kolo konat pouze pro

4. čtvrtek
KINO NEHRAJE

střední odbornou školu, kde jsme v
prvním kole přijali pouze 24 studentů.
S jeho vyhlášením musíme ovšem počkat až podle toho, zda nepodá někdo
z odmítnutých uchazečů odvolání ke
krajskému úřadu. Podle zákona musíme druhé kolo uskutečnit do konce
srpna, takže času máme dost,“ říká
ředitel Jedlička.
Deváťáci a páťáci tak už mají to nejhorší za sebou. Ve většině případech už
mají o příštích několika letech jasno,
alespoň co se týká školy. To jejich starší
kolegy z posledních ročníků středních
škol jejich osudový den maturitní
zkoušky teprve čeká.
-lara-

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE

Koupím byt 1+1 v Klášterci nad
Ohří.
Tel.: 737 742 442
Prodám hnědou koženou sedací soupravu 3+1 a konferenční
stolek. Nepoškozená, zachovalá.
Cena 3500,- Kč.
Tel.: 723 971 599
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 Škodu 120L v dobrém
stavu. Levně!
Tel.: 737 776 884
Prosím kdo pronajme i neudržovanou zahrádku v okolí Klášterce mladé rodině s dítětem? Nemáme kde trávit volné chvíle. Předem
moc děkujeme - nemáme finance
na koupi. Najdou se dobří lidé?
Tel.: 607 708 762
Prodám družstevní byt 4+1 v
Klášterci nad Ohří (Dlouhá ulice)
Ihned volný.
Tel.: 724 251 457
Prodám vysavač VORWERK,

novější typ (způsobilý pro alergiky). Cena 8 000,- Kč.
Tel.: 737 174 628
Pronajmu byt 2+1 po celkové
rekonstrukci (dlažba, plovoucí
podlahy, jádro) v Klášterci nad
Ohří . Cena dohodou .
Tel.: 603 400 549
Prodám Mazda 323 1,3 r.v. 84,
zlatá metalíza, garážovaná. Velmi
dobrý stav. Cena 17 000,- Kč.
Tel.: 474 375 797
Koupím garáž v Klášterci nad Ohří.
Tel.: 602 190 183
Prodám dvoulůžko 200x180 cm
včetně pružinových matrací a toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem.
Vše téměř nové. Cena 4 500,- Kč.
Tel.: 606 392 125
Koupím skládací dětskou koloběžku (starší) - prodává se u Vietnamců. Dále menší sáňkařský bob
s volantem, kovový. Používaný asi
v 50-60 letech.
Tel.: 474 375 491
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.

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program květen 2006
3. středa v 19.00 hodin
GEJŠA*
USA 2005, 146 minut, české titulky.
Příběh ﬁlmu, který je zasazen do tajemného a exotického světa, se odehrává v letech před Druhou světovou válkou, kdy je
malá japonská holčička odtržena od svých
chudých rodičů, aby pracovala jako gejša.
Krásné a zkušené Sayuri se daří okouzlit
nejmocnější muže, avšak sužuje ji tajná
láska k muži, který je mimo její dosah.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

První kolo přijímacích zkoušek už mají za sebou
V pondělí 24. dubna se ve třídách
kláštereckého Gymnázia a střední
odborné školy konalo stejně jako
na ostatních středních školách první kolo přijímacích zkoušek. Že to
není úplně běžné pondělí, bylo patrné hlavně podle zástupu slavnostně oblečených a bledých mladých
mužů a slečen a jejich nervózního
rodičovského doprovodu, který to
ráno proudil do vrat zdejší „boudy“.
Nebylo jich ale tolik jako v dřívějších
dobách. Klášterecká střední škola
totiž podobně jako mnohé další vybírá studenty podle jejich vysvědčení ze základní školy. „Školský zákon

Kino Svět

Volat po 19. hodině.
Tel.: 607 805 972
Koupím a okamžitě zaplatím
opotřebované obráběcí destičky
(SK-TK plátky) 80 - 120 Kč/kg.
Porcelán ne!
Tel.: 606 846 785
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 3+1 (2+1 větší) v Klášterci
nad Ohří.
Tel.: 728 047 156
Vyměním byt 1+1 za 2+1. Jen v
Klášterci nad Ohří.
Tel.: 724 344 612
Koupím chatu nebo zahrádku
s chatkou v os.vl.v Klášterci nad
Ohří, nejlépe v okolí řeky.
Tel.: 736 212 562
Vyměním státní byt 1+2 s balkonem za 1+1. Oba v Klášterci
nad Ohří. Děkuji
Tel.: 775 067 310
Prodám krémovou kuchyňskou
linku (délka 150 cm) s dřezem.
Zachovalou. Cena 450 Kč.
Tel.: 474 374 029, 721 626 039
Prodám kombinovanou chladničku Calex MC345 za 1000,-Kč.
Tel.: 606 441 502

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

5. pátek v 19.00 hodin
CASANOVA*
USA 2005, 112 minut, české titulky.
Benátky, 18. století. On byl legendárním
dobrodruhem, jehož milostné úspěchy se
staly inspirací pro tucty dalších generací
svůdců. Ona byla nejnadanější spisovatelkou své doby. Když Giacomo Casanova
(Heath Ledger) poznal Francescu Bruni, našel svůj ideální milostný protějšek a podlehl
jediné ženě, která kdy odolala jeho šarmu a
odmítla jeho milostné nabídky ...
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
6. sobota v 19.00 hodin
STRINGS*
Dánsko/Švédsko/Norsko/VB 2004, 92 minut, české titulky, loutkový fantasy.
Svázáni nenávistí - spojeni láskou: snímek
Strings je plný fantazie a odehrávající se v
pozoruhodném, jedinečném světě. Strings
je bájný příběh o královském synovi Hal Tarovi, který se vydává na cestu, aby pomstil
smrt svého otce...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
7. neděle a 8. pondělí
v 17.30 a ve 20.00 hodin
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 neskutečné 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
9. úterý a 10. středa
v 17.00 a 19.00 hodin
FIMFÁRUM 2*
ČR 2005, 90 minut, rod. animovaný ﬁlm.
Čtyři zbrusu nové pohádky „pro chytré děti
a chytré dospělé“ z oblíbené knihy Jana
Wericha. Příběh maličkého Palečka, plný
zvratů a dobrodružství o jeho cestě do světa a zase domů. Hrbáči z Damašku přinášejí
atmosféru exotického Blízkého východu s
pestrostí orientálního vypravěčstvím, ale
přitom o věcech nám všech dobře známých. Ve Třech sestrách a prstenu vypráví
vesnický dekameronský návod o tom, jak
pro sázku o prstýnek zblbnout tři milující
chotě. A prastarý pohádkový příběh o kouzelném mlýnku, závisti, čertech s originálním vysvětlením jednoho přírodního úkazu

v pohádce Moře, strýčku, proč je slané?
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
11. čtvrtek a 12. pátek v 19.00 hodin
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA*
VB 2005, 104 minut, české titulky.
Rowan Atkinson hraje muže tak zabraného
do psaní „perfektního kázání“, že ani netuší,
že jeho manželka ho podvádí nebo že jeho
dorůstající děti jsou chuligáni. Reverend
Walter Goodfellow je místní vikář, který žije
se svojí ženou Glorií a svými dvěma dětmi v
malém anglickém městě Little Wallop. Gloria
touží po spáse a ta přichází – v podobě Grace – okouzlující, diskrétní hospodyně, která
má svoji vlastní deﬁnici o údržbě domu a neuvěřitelnou dovednost na řešení problémů.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
FILMOVÝ KLUB:
13. sobota v 19.00 hodin
OUTSIDER*
Dán./Isl. 2005, 109 minut, české titulky.
Daniel je prostě mimo. Na ﬁnančním úřadě
se dozví, že za poslední čtyři roky vydělal v
přepočtu sedm dolarů a že je to poněkud
podivná situace. Přespává v pronajatém
přívěsu na periferii Kodaně, občas si něco
vydělá tím, že na stěnu nasprejuje jméno
nového milostného objevu. Jednou Daniel
doprovází svého nejlepšího kamaráda do
pekařství, kde chce udělat dojem na krásnou
dívku za pultem, ale zpanikaří a uteče...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 50,- Kč, Klub kina Svět: 40,- Kč
14. neděle
KINO NEHRAJE
15. pondělí v 19.00 hodin
PRVNÍ PO BOHU*
Rusko 2005, 103 minut, české titulky.
Příběh nás zavede do Finska roku 1944. Na
ruskou základnu ponorek v Baltském moři
přijíždí z osvobozeného Leningradu mladičká Táňa. Je zdejším životem naprosto
fascinována a tiše obdivuje všechny vojáky
a důstojníky místní posádky. Poznává zde i
svou první platonickou lásku, charismatického velitele ponorky Alexandra Marinina, nad
kterým se stahují mračna v podobě agenta
zvláštního oddělení NKVD, kterému se nelíbí
Marininův šlechtický původ.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
16. úterý v 19.00 hodin
ZKROCENÁ HORA*
USA/Kan. 2005, 135 minut, české titulky.
Příběh lásky a přátelství od oscarového
režiséra Anga Leeho. Ennis Del Mar (Heath Ledger) a Jack Twist (Jake Gyllenhaal)
se seznámí ve Wyomingu, kde pracují
jako kovbojové na hoře Brokeback. Brzy
se stávají nejlepšími přáteli. Na konci léta
jejich práce končí a každý jde svou cestou. Uběhnou čtyři roky, když Ennis dostane od Jacka zprávu, že se chystá navštívit Wyoming. Po Jackově příjezdu oba
zjistí, že uplynulá doba na síle jejich citu
nic nezměnila. V následujících letech se
oba snaží ze všech sil toto pouto udržet,
protože nejdůležitější v jejich životech je
síla přátelství, lásky a důvěry.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

3. května
HUDEBNÍ SHOW V RÁMCI PROJEKTU SOKRATES
Pořádá GSOŠ Klášterec nad Ohří.
4. května od 19 hodin
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
Repríza komedie v provedení Sdružení KLAS.
7. května od 15 hodin
JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
Hraná divadelní pohádka. Účinkují členové Divadelní agentury Praha.
17. května od 19 hodin
KONCERT SKUPINY RANGERS (PLAVCI)

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
28. 4. - 25. 6.
VÝSTAVA DRAHÝCH KAMENŮ KRUŠNÝCH HOR - 12. ročník
Od 6. 5. do 28. 5. 2006 v Galerii Thun
9. JARNÍ SALÓN KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Vernisáž se koná 5. 5. od 17 hodin

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

KONCERTY
16.5. 2006 od 18,30 hodin
ROMANTICKÝ VEČER S KLAVÍREM EVY KUBEŠOVÉ
Koncert je pořádán ve spolupráci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné 50,- Kč.
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Šarkézy a Kolba jsou mistři ČR

Nikolas Šarkézy

Velkého úspěchu dosáhli dva mladí zápasníci na mistrovství České
republiky ve volném stylu starších
žáků v Ostravě - Vítkovicích, které
se konalo 22-23. dubna. Nikolas
Šarkézy dokázal k letošnímu titulu mistra ČR v klasickém stylu
vybojovat i titul ve volném stylu
a získal tak velmi ceněný double.
Josef Kolba sice v klasickém stylu

Josef Kolba

ve finále prohrál a získal „jen“ bronzovou medaili, ale ve Vítkovicích
si zpravil chuť a i v jeho sbírce se
dnes blýská zlatý kov za získání titulu mistra ČR. Oba naši zápasníci
jsou velkou nadějí do budoucna a
už dnes jsou obávanými soupeři na
všech turnajích, kde startují. Hovoří za ně i to, že oba na MČR zdolali
všechny své soupeře před časovým

limitem, tedy „na lopatky“.Pokud
tedy budete chtít oba borce vidět
na vlastní oči, máte možnost přijít
13.5. do tělocvičny na zimním stadionu v Klášterci, kde se bude konat Mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase za účasti starších
a mladších žáků a kadetů z Polska,
Německa, Francie a samozřejmě
České republiky.

UHLO EXPRES „Bombís“ je mistr ČR a čeká ho Evropa
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

Klášterecké noviny
také na
www.klnoviny.cz

V minulém čísle jsme psali o prvním ze tří cílů, které
si klášterecký závodník ve fitness Jan Böhm předsevzal pro letošní rok. Dnes můžeme napsat, že se
mu splnily i zbývající dva a po titulu mistra
Čech získal 22. dubna i titul mistra České
republiky. Oba tyto úspěchy „Bombísovi“ zajistily nominaci do národního
týmu, který bude Českou republiku
reprezentovat na mistrovství Evropy
ve fitness 27. května v italském Římě.
Böhma tedy před ME čeká už jen jedna
ostrá prověrka 19. května na mezinárodních závodech Grand Prix Fitness v Opavě
a poté desetidenní soustředění s reprezentačním výběrem. Svoji vrcholnou formu, které věnoval skoro rok tvrdé dřiny, se Honzovi
podařilo prodat v pravý čas, a tak má podle
svých slov teď obavy jen z jednoho. Na ME do
Říma by se totiž nemusel dostat, pokud nesežene dostatek finančních prostředků. I když se
jedná o reprezentaci republiky, přesto si musí
veškeré náklady hradit z vlastních prostředků
a ty nejsou ani náhodou zanedbatelné. Jedná se
zde řádově o desítky tisíc korun. Doufejme tedy, že
se včas najde sponzor, který podpoří našeho závodníka, a „Bombís“ se tak bude moci na vrchol své
kariéry v klidu připravit.

Fotbalové soutěže v číslech
Přípravka FK „B“ – Slovan Jirkov 2:3 (1:1)

Nejmladší klášterecké fotbalové naděje přivítaly na svém hřišti jirkovské
vrstevníky a chtěly jim oplatit krutou
podzimní porážku 10:0. Naši benjamínci pokaždé vedli. Ve 22. minutě
se trefil Michael Mokriš a v 35. minutě Marek Berky. Soupeř ale bohužel
dokázal pokaždé srovnat a ke konci
vstřelil i vítěznou branku utkání.

nepozornosti a hosté v samém
závěru třemi brankami otočili
skóre utkání ve svůj prospěch.

Perštejn – Úhošťany 3:1 (1:1)
FK dorost – Osek 12:0 (4:0)

Soupeř přijel jen s deseti hráči
a během utkání jim odešel další
hráč pro zranění. Naši dorostenci
toho využili a brankami Černého
3, Kapouna 3, Petříka 3, Kovaříka
2 a Škultétyho 1 vysoko zvítězili.

Přípravka FK „A“ – Slovan Jirkov 1:3 (0:0)

Opět vyrovnané utkání, ve kterém se domácí ujali vedení ve 28.
minutě brankou Michaela Mokriše. Jenže stačilo několik chvilek

bod z našeho hřiště. Branky domácích: Škréta 2 a Papoušek 1.

FK muži – Horní Jiřetín 3:3 (1:0)

Naši fotbalisté vedli ještě 20 minut před koncem utkání 3:1 a
přesto si hosté odvážejí cenný

Třetímu týmu tabulky - domácímu Perštejnu - se málem nevyplatilo podcenění posledního
týmu a musel bojovat až do konce utkání o vítězství. Branky domácích: Škultéty 2 a Kovalík.

SKNH Klášterec – Litvínov B 15:18 (10:9)
Domácí házenkáři nastoupili ke svému utkání proti hostujícímu týmu,
který byl posílen třemi druholigovými hráči a na hře to bylo znát. Hlavně hostující útok dělal domácím bekům problémy svým pohybem a
střelami okolo nohou brankáře. Utkání bylo vyrovnané až do samého
závěru a jen kvůli neproměněným šancím Suchého a do té doby nejlepšího kláštereckého střelce Kratochvíla (6 branek) v závěru utkání odešli
nakonec domácí ze zápasu s prohrou. Za klášterecký tým se střelecky
dařilo Kratochvílovi (6 br.), kterému dobře sekundoval Urbiš s 5 brankami. Posekaný a Suchý se trefili shodně 2x.

Volejbalistky už tradičně bojují na 1. máje
Letošní Svátek práce oslavily klášterecké volejbalistky již tradičním Prvomájovým volejbalovým turnajem
žen. Osm družstev bylo rozděleno
do dvou skupin po čtyřech. Vítězem
se staly ústecké ženy, před Mostem
a třetím Kláštercem B, který nastoupil ve složení Pešková, Capová,
Kuncová, Tašková, Šimoníčková,
Georgiová a nehrající kapitánka
Malátová. Nepopulární bramborová příčka připadla pro klášterecké
ženy „A“. Na dalších místech skončily volejbalistky Perštejna, klášterecké „C“, a klášterecké volejbalové
juniorky a kadetky.

Za 1. ligou šli jako správní býci

 Vítězný tým Bulls Rašovice: stojící zleva Roman Pech, Pavel Beran, Václav Froněk a
Martin Kříček, dole zprava Viktor Kolomijec a nejskalnější fanoušek Michal Gaduš

První liga v Rašovicích? Ještě před 14 dny to byl velký sen, který se tuto
neděli proměnil ve skutečnost. I když po základní části skončili Bulls na třetím místě a v celé soutěži podávali stabilní výkony, přesto pro finálové boje
nebyli favoritem. Už první finálový zápas s dlouhodobým lídrem soutěže
týmem Hokejky Chomutov naznačoval, že se rašovičtí budou asi muset po
prohře 5:7 (na legy 13:15) smířit s celkovým druhým místem. Zřejmě tak
uvažoval i sebevědomý soupeř, který k odvetě možná přijel s vidinou lehkého zápasu a postupu do 1. ligy. To se ale přepočítal a rašovičtí býci dokázali
Hokejky z Chomutova porazit 8:4 (na legy 17:12) a pro příští ročník tak
vybojovali pro Rašovice 1. šipkařskou ligu !!

Klášterecké noviny registrovány u MKČR pod číslem E 14592. Vydává: Město Klášterec n.O., nám. E. Beneše 85, 43151 Klášterec
nad Ohří. Adresa redakce: Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec n.Ohří. Tel.: +420 606 625 669, +420 474 371
148. E-mail: redakce@klnoviny.cz Odpovědný redaktor: Roman Novotný. Redaktor: Mgr. Lenka Křenová. http://www.klnoviny.cz
Nevyžádané materiály a fotograﬁe se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Zveřejněné nepodepsané články jsou redakční. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné
s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov

