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Nájem v městských
bytech podraží
Rada města na svém posledním
zasedání schválila zvýšení nájemného v obecních (dříve státních)
bytech. Využila tak možnost, kterou vlastníkům bytů dal zákon
č. 107/2006 Sb. o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu.
Vlastníci bytu – ať fyzické nebo
právnické osoby - mohou na základě tohoto zákona do budoucna jednostranně zvýšit od 1.ledna
2007 a vždy k dalšímu 1.1. následujícího roku nájemné. Částka, o
kterou vlastník bytu, v našem případě město Klášterec nad Ohří,
zvýší nájem, je ale limitována. Její
maximální výši v daném roce určuje zákon s ohledem na lokalitu,
v které se daný byt nachází. Jinak
samozřejmě porostou nájmy v
Klášterci a jinak v Praze.
Cílem tohoto zákona je alespoň
částečně srovnat dva typy nájmů, které u nás fungují. Na jedné straně je tu smluvní nájemné,
kdy se nájemce a pronajímatel
spolu dohodnou na výši nájmu,
která samozřejmě každoročně z
důvodu všeobecného zdražování roste. Smluvní nájemné (nebo
také tržní) uzavírají většinou noví
nájemníci. Podmínky jsou pro ně
celkově přísnější, protože kromě
tržního nájemného podepisují nájemní smlouvu na dobu určitou.
Vedle toho existuje v České republice zhruba 750 tisíc bytů, na které
se vztahuje tzv. regulované nájemné. Regulací nájemného jsou chráněni nájemníci, kteří získali nájem
bytu již v minulosti, na dobu neurčitou. Regulované nájemné bývá
v řadě případů nesrovnatelně nižší než to tržní. V jednom městě a
dokonce ve stejném domě mohou
tak platit sousedé za dva stejně velké byty zcela odlišný nájem.
Nový zákon by měl tuto určitým
způsobem nespravedlivou situaci
narovnat. V průměru by měly regulované nájmy vzrůst o 14,2 procenta ročně po dobu čtyř let. Od
roku 2011 se pak počítá již jen se
smluvním nájemným. Přechod na
něj by po předchozím postupném
růstu neměl pro nájemníky bytů s
regulovaným nájmem znamenat
již takový šok.
Jak už bylo zmíněno výše, růst regulovaného nájemného bude záležet hlavně na lokalitě. V Klášterci
se proto růst nájemného ani zdaleka nepřiblíží stanovenému průměru 14,2 %, ale bude činit pouze 5,9
%. To je 87 haléře za 1m2. S ohledem na velikost bytu se tak nájemné měsíčně zvýší zhruba o 50
korun. Důležité je zde uvést, že se
chystané zvýšení netýká ani bytů

Číslo 16/06



23. srpna 2006



www.klnoviny.cz



Cena 5,- Kč

Setkání uměleckých kovářů na zámku už má tradici
           

„Je zřejmé, že význam a věhlas Eurokovu ročník od ročníku vzrůstá,“ řekl nám u příležitosti letošního
sympozia uměleckých kovářů v Klášterci starosta Jan Houška. „Celá akce i práce zde vytvořené jsou
publikovány v mnoha odborných světových publikací. Výsledkem je, že letošní již pátý ročník navštívil
dokonce jeden Australan a jeden Američan. Je úžasné, kam až věhlas Eurokovu a Klášterce sahá. Dalším dokladem toho, jak významná se tu koná událost, je osobní účast pana profesora Habermanna.
Ten ve své úvodní řeči s potěšením konstatoval, že generace kovářů nezahyne, ale naopak, že se jejich
řady rozšiřují. V tom bych já osobně viděl ten hlavní význam kláštereckého Eurokovu,“ dodal starosta
města Jan Houška.
Další ohlasy na právě skončený Eurokov přinášíme na straně 3.
se zvláštním určením ani bytů v
pečovatelských domech.
Růst nájemného jistě není nic
příjemného. Je třeba si ale uvědomit, že samotné nájemné činí
jen zlomek výdajů za bydlení. Na
mnohem více nás měsíčně přijdou
platby za elektřinu, plyn, vodu a
teplo. Tyto položky se přitom zvyšují každoročně o řadu procent.
Když parlament v březnu letošního roku dal novému zákonu o
zvyšování nájmu zelenou, mluvila řada lidí o finanční krizi, do
které následkem toho upadne
mnoho rodin. Bude-li činit růst
nájemného v našem městě zhruba 50 korun za byt na měsíc, dá
se předpokládat, že to žádnou sociální krizi nezpůsobí. Mnohem
vážnější následky může naproti
tomu mít zdražení cigaret zhruba
o patnáct korun na krabičku, které ministerstvo financí připravuje
taktéž od 1. ledna příštího roku.
Toto zdražení totiž zvýší výdaje
rodiny, kde jsou dva silnější kuřáci, zhruba o 900 korun. To už je
citelný zásah do rodinného rozpočtu. A zatímco zvýšený nájem
může kompenzovat sociální dávka na bydlení, dávku na cigarety
nezavede asi žádná vláda. -lara-

                 

Výměna dopravních značek zatěžuje městskou kasu
Město Klášterec nad Ohří musí stejně
jako všichni ostatní správci komunikací provést do konce letošního roku
výměnu veškerých dopravních značek,
které nevyhovují nové právní úpravě. Podle slov Jany Hobžové z odboru
dopravy to městu ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích a
vyhláška Ministerstva dopravy z roku

2001. Podle těchto právních předpisů
musí dopravní značení splňovat celou
řadu podmínek. „V souladu s novým
zákonem nejsou například plexisklové
značky, které neodráží světlo,“ vysvětluje Jaroslav Ježek z firmy Komunikace Ježek, která pro město výměnu
dopravního značení zajišťuje. „Další
problém nastává s plechovými značka-

mi, které sice světlo odráží, ale na druhou stranu mají ostré hrany. To je podle
nového zákona z hlediska bezpečnosti
nepřípustné. Představte si, že se stane
dopravní nehoda, auto narazí do značky, ta se uvolní a ostrá hrana může velmi vážně zranit například kolemjdoucí
chodce. Všechny značky musí mít proto
zahnuté okraje,“ pokračuje Jaroslav
Ježek. Nestačí ovšem původní plechové značky sundat a upravit. „Došlo by
tak ke zmenšení velikosti značky a ta by
opět nesplňovala technické normy. Proto
se musí pořídit zcela nové značení od
certifikovaných výrobců, které má požadované parametry,“ vysvětluje Jaroslav
Ježek.
pokr. na straně 2

Uzávěrka příštího čísla je
1.září
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 6.září
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Politické strany podaly
kandidátní listiny pro
komunální volby
Od úterý 15. srpna je znám seznam stran, jejichž kandidáti se
budou na podzim ucházet o pozici zastupitele v kláštereckém
zastupitelstvu. Ve dnech 20. a
21. října se po čtyřech letech
opět bude volit do obecních zastupitelstev a v některých krajích také do Senátu. Klášterečtí
si tentokrát odbudou oboje volby zároveň. Co se týče těch do
zastupitelstva, budou moci vybírat z celkového počtu 14 stran,
které podaly v stanoveném termínu své kandidátní listiny
registračnímu úřadu. Jsou to:
1. Česká strana sociálně demokratická, 2. Komunistická strana
Čech a Moravy, 3. SNK Evropští demokraté, 4. NEZÁVISLÍ,
5. NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ,
6. Sdružení pro zdraví, sport a
prosperitu, 7. Unie pro sport a
zdraví, 8. Volba pro město, 9.
Strana zelených, 10. Občanská
demokratická strana, 11. Všeobecná občanská strana, 12. KDU
– ČSL, 13. SNK – za Klášterec
lepší, 14. Pravý Blok – strana za
ODVOLATELNOST politiků,
NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI
byrokracie, SPRAVEDLIVOU
justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET.
Co se týče asi nejdůležitější informace, kdo je lídrem jednotlivých stran a kdo za ně kandiduje, na tu si budou voliči muset
ještě nějaký ten čas počkat. Do
21. srpna měly strany možnost
doplňovat kandidáty na kandidátní listiny a měnit jejich pořadí. I po tomto datu může být
některý kandidát ze zákonných
důvodů vyškrtnut nebo se může
sám nejpozději do 48 hodin před
zahájením voleb vzdát písemně
své kandidatury. Přesnější představu o kandidátech jednotlivých stran tak budou mít voliči
určitě 17. října, kdy jim budou
dodány hlasovací lístky.
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Rada rozhodla o amnestii na penále

 Mgr. Lenka Antolová

Kromě zvýšení nájemného, kterému se
věnujeme v samostatném článku, jednala rada města na svém srpnovém zasedání o dalších dvou věcech týkajících
se určitým způsobem bydlení. Poplatek
na ubytovně Korea se rozhodnutím rady
zvyšuje od 1. září na 60,- Kč na osobu
a den. Důvodem je zřízení společného
elektroměru, díky čemuž je v celém
objektu ubytovny přístup k elektřině.

„Předchozí stav byl takový, že si každý
nájemce musel nechat zavést svůj vlastní
elektroměr. Pokud o zapojení elektřiny ale
žádal někdo, kdo měl v minulosti problémy s energetickou společností, například
jí dlužil za odběr elektřiny v předcházejícím místě bydliště, tak mu elektřinu
nezavedli. Teď je elektřina všude, což si
samozřejmě vyžádalo zvýšení příspěvku
za ubytování,“ vysvětlila nám důvody
rozhodnutí rady Mgr. Antolová, vedoucí odboru sociálních věcí a bydlení.
Negativní zprávy v podobě zvýšení
nájmů a poplatku za ubytovnu vyvažuje také jedna pozitivní informace z
posledního jednání rady. Její členové
rozhodli o amnestii na penále u dluhů
na nájemném, které budou zaplaceny v
celé výši v době od 1. září do 15. prosince tohoto roku. Zbytek penále bude
odpuštěn i těm, kteří svůj dluh uhradili
v době od 1. ledna do 31. srpna a na
penále jim byl stanoven splátkový kalendář, který dodržují.
„Tato amnestie na penále by mohla
motivovat řadu dlužníků k uhrazení
jejich dluhů,“ myslí si Mgr. Antolová.
„Výše penále je totiž často mnohem vyšší než samotný dluh. Stačí, že jste před

dvěmi lety nezaplatili jeden nájem a na
dlužnou částku vám denně naskakuje
penále. Samotný dluh tak může činit
třeba pět tisíc, ale penále je už dvacet,“
upozorňuje vedoucí odboru sociálních
věcí a bydlení. Zaplatit pět a mít odpuštěno dvacet, to se určitě vyplatí.
Amnestie se ale vztahuje pouze na penále do 20 tisíc korun. Do této částky
má rozhodovací pravomoc rada města, vyšší penále může odpustit pouze
zastupitelstvo, které by o případném
prominutí mělo rozhodovat na svém
zářijovém zasedání.
„Dlužníci jsou v jednotlivých zúčtováních pravidelně informováni o výši svého
dluhu. S penálem je to složitější, protože
jeho výše se mění den ode dne. Přesto je
možné uvést jeho konkrétní výši k určitému datu s poznámkou, že tato částka
každým dnem roste,“ řekla nám Mgr.
Antolová. Pro případné využití nabízené amnestie na penále za uhrazení dluhů by tedy měli mít všichni nájemníci
dostatek informací. Zda je tato nabídka
přiměje svoji nedobrou situaci řešit,
nebo zda budou nadále spoléhat na
pomalé rozhodování chomutovského
soudu, ukáže až čas.
-lara-

Zateplí se jen to, na co budou peníze
Klášterecké Stavební bytové družstvo odstartovalo letos v létě stavební práce zaměřené na zateplení částí
bytových domů na novém sídlišti a v
jeho okolí. Protože se jedná o finančně velmi náročnou akci, bude zateplování prováděno po etapách. Letos
by mělo dojít na částečné zateplení
domů v ulici Příčná, Topolová, Polní, Dlouhá, Krátká a 17. listopadu.
„Letošní etapa zateplování není financována pomocí žádného úvěru.
Potřebné finanční prostředky si našetřily jednotlivé samosprávy,“ vysvětluje
způsob financování celé akce Petr
Auf, předseda představenstva kláštereckého SBD.
„Každý družstevník přispívá určitou
částkou ze svého nájmu do společného
fondu oprav. Z něho jsou pak hrazeny jednotlivé investiční akce, jako jsou
výměny oken, dveří, zasklívání lodžií
nebo právě prováděné zateplování

částí domů. Je důležité, aby k zateplení došlo co nejdříve. Důvodem není
jen očekávaná úspora energií, ale také
zvýšení daně z přidané hodnoty na
stavební práce, ke kterému dojde od

přistoupili k zateplení věžáků, bude
zřejmě nezbytné rozhodnout se pro
úvěr. Při jeho splácení by nám pak
mohl pomoci například program
PANEL financovaný ze Státního

1. ledna roku 2008. To samozřejmě
všechny stavební práce v budoucnu
prodraží,“ upozorňuje Petr Auf.
Vedení družstva proto doporučuje
samosprávám, aby prostředky z fondu oprav věnovaly prioritně právě na
zateplování.
Je ale zřejmé, že na zateplení všech
domů nebude dostatek financí. Jenom pro představu: zateplení celé
ulice Polní vyjde zhruba na 3 miliony korun. „V případě, že bychom

fondu rozvoje bydlení. Státní dotace
jím poskytovaná slouží ke krytí části
úroků z úvěru čerpaného od banky.
Co se týče dalších etap zateplování,
vše závisí na budoucím vývoji i na
tom, zda stát bude nadále programy
na renovaci sídlišť finančně podporovat. Právě probíhající zateplování by
mělo být dokončeno na přelomu září
a října. Rozhodně bude vše hotovo
do začátku letošní zimy,“ ujistil nás
závěrem Petr Auf.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Až čtyři sta lidí z okolí Kadaně má
naději na nová pracovní místa ve zdejší průmyslové zóně Královský vrch.
Pracovníky bude nově nabírat německá logistická firma Andreas Schmid a
britská společnost Jeyes, zabývající se
výrobou čistících prostředků. Skladový a distribuční areál pro oba investory včera začala stavět belgická firma
Immo Industry Group. Bude stát více
než 340 milionů korun a do provozu ho
investoři hodlají uvést ještě letos v prosinci. „Zpočátku by měli zaměstnat asi
čtyřicet lidí, pak budou přibývat další
příležitosti. Pro město a okolní obce je
dobré, že tam bude práce zejména pro
ženy s nižší kvalifikací. Pracovní místa
pro tuto kategorii pracovníků hodně
chybí,“ sdělil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Průmyslová zóna Královský
vrch patří soukromé společnosti S. I.
R a působí v ní už asi deset investorů z
Japonska, Kanady, Švédska a USA.

Výměna dopravních značek ...
Pokračování ze str. 1 ...
Obě výše zmiňované změny jsou z hlediska bezpečnosti pochopitelné. Retroreflexivní značky, které odráží světlo,
jsou v noci nebo za nepříznivého počasí
lépe vidět. Je tu ale ještě třetí podmínka, kterou musí značky splňovat a jejíž
důležitost není tak zcela zřejmá. Na
činné ploše značky, to znamená na její
přední straně, nesmí být žádný „rušivý element“. Podle nové právní úpravy
tak mají odzvoněno veškeré plechové
značky, které byly přichyceny kovovými nýtky či šroubky. Jejich milimetrové
hlavičky se našim zákonodárcům z ne
zcela zřejmých důvodů znelíbily. Mezi
správci komunikací se šušká cosi o lobby výrobců značek. Ve městě o velikosti
Klášterce se probíhající výměna týká
stovek značek, v rámci republiky se pak
jedná o statisíce nevyhovujících značek.
Vezmeme-li v úvahu, že výměna jedné
značky přijde v průměru na 800 korun,
jde z hlediska financí o dost náročnou
akci. Město provádí výměnu značek průběžně již několik let a celková
částka potřebná na instalaci nového
dopravního značení se odhaduje na
zhruba půl milionu korun.
Nejen v souvislosti s požadovanou výměnou značek, ale také se zavedením
nových silničních pravidel se hojně
debatuje o oprávněnosti některých
dopravních značek. Diskutují o tom i
obyvatelé Klášterce. Je ale pouze na příslušných úřednících a odbornících, aby
zvážili, zda je dopravní značení na území našeho města dostatečné, přehledné
a optimální. My se pokusíme do příštího vydání zjistit, jestli se v našem městě
nachází nějaké značení, které by mohlo
vyvolat určité diskuze.
-lara-

MP informuje

Při kontrole města, zaměřené
na výskyt vraků, nalezla hlídka
MP podezřelé vozidlo odstavené
na parkovišti v Topolové ulici. Při
bližším ohledání a nahlédnutí do
databáze odcizených vozidel bylo
zjištěno, že bylo ukradeno 6.8.2006
v Chomutově. Věc proto byla předána k šetření Policii ČR.
MP musela zasahovat při požáru motorového vozidla, ke kterému došlo na silnici E-442 směrem
na KV. Posádka hořícího automo-

bilu jej stačila včas opustit, proto
naštěstí nedošlo ke zranění osob.
Ale i když jednotka HZS vozidlo
uhasila, bude muset majitel počítat s vysokou škodou, protože se
jednalo jen o čtyři roky staré vozidlo.
Další z kuriózních případů musela řešit hlídka MP u diskontu
Plus. Byl zde totiž nalezen had zavřený ve skleněné nádobě. Jednalo
se konkrétně o zmiji obecnou. Had
byl odvezen za město a vypuštěn
do přírody.
„Na balkoně bytu v panelovém
domě v Okružní ulici se nachází
vosí hnízdo,“ zněla zpráva došlá na
služebnu MP, což znamenalo další
úkol pro městské strážníky. Hlídka
zjistila, že hnízdo měly vosy ukryté ve starém nábytku uskladněném
na balkoně. Na pomoc museli být

přivoláni hasiči, kteří hnízdo pomocí speciálního vysavače zlikvidovali.
V nočních hodinách přistihla
hlídka MP dvě dívky, které se bavily tím, že zvonily na zvonky v
domech v Třebízského ulici. Tím
ovšem značně rozčílily obyvatele
domů, kteří pro jejich počínání
neměli samozřejmě žádné pochopení. Dívkám byla uložena bloková pokuta. Zajímavá reakce pak
přišla od příbuzného jedné z nich,
který chce podat stížnost na MP s
tím, že strážníci řeší malé nevinné
dívky a uložená sankce není adekvátní jejich věku. To, že si ale tyto
malé dívky neadekvátního věku
krátily pozdě večer dlouhou chvíli
trochu divnou zábavou, mu zřejmě připadne normální.
Velitel MP P. Hörbe
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EUROKOV 2006
EURO
Obsáhlou fotogalerii
z letošního Eurokovu
naleznete
na internetových
stránkách
www.klnoviny.cz

„Vaše město bude perličkou Podkrušnohoří,“
říká europoslanec MUDr. Miroslav Ouzký
Klášterecké setkání uměleckých kovářů z celého světa se konalo již popáté. Tato tradiční akce s jedinečnou
atmosférou, tentokrát laděnou do
keltské magie, přilákala v sobotu 19.
srpna do prostoru zámeckého parku
davy návštěvníků. Na pozvání vedení
města a samotného organizátora akce
Karla Melouna přijelo do Klášterce
na letošní Eurokov několik známých
osobností, převážně z oblasti politiky.
Jedním z nich byl i český europoslanec MUDr. Miroslav Ouzký (ODS).
Při této příležitosti jsme s ním udělali
obsáhlý rozhovor. Otázky se týkaly
nejen samotného Eurokovu, ale i dal-

čas a udělat si výlet třeba právě na
Eurokov?
Vzhledem k tomu, že v Bruselu jsou
ještě týden parlamentní prázdniny,
tak to bylo relativně jednoduché. A
navíc jsem měl tuto akci v kalendáři poznamenanou snad už od února
a dal jsem si dobrý pozor, aby se mi
nedostala do kolize třeba s rodinnou
dovolenou. Navštívit podobné akce
během roku je, přiznávám se, o hodně složitější. I moje lety do Štrasburku jsou plánované třeba tři měsíce
dopředu.

Čas je ten největší kritik ...
Když jsme si před časem povídali s Karlem Melounem o přípravách na Eurokov, neskrýval klášterecký umělec svoji
velkou radost nad tím, že letošní pátý
ročník poctí návštěvou profesor Alfréd
Habermann, nestor všech uměleckých
kovářů a sochařů v kovu. Předchozí
ročník Eurokovu se totiž musel obejít
bez jeho účasti.

Pocházíte z Kadaně a Klášterec zná-

 Papež kovářů Alfréd Habermann

 Europoslanec MUDr. Ouzký s manželkou na výstavě Eurokovu

ších věcí ohledně Klášterce a jeho budoucnosti v současné Evropě. První
část rozhovoru vám nabízíme nyní.
Na úvod nemůže padnout asi jiná
otázka, než jak se vám zde na Eurokovu líbí a co si o této akci myslíte.
Návštěva Eurokovu je pro mě už tradiční záležitostí. Zúčastnil jsem se tří
posledních ročníků z pěti uskutečněných. To snad již tradicí můžeme
nazvat. Jsem pravidelně zván pořadatelem Karlem Melounem i představiteli města a velmi si toho vážím,
protože Klášterec považuji zrovna
tak za svoje město jako Kadaň. Eurokov je jedna z těch akcí, která činí z
Klášterce skutečně evropské město a
Klášterečáci by měli být na takovouto
akci hrdí.
Eurokov není jediná významná
kulturní a společenská akce, která
se letošní léto v Klášterci konala.
Jistě už jste slyšel o festivalu Klášterecké hudební prameny. Byl jste na
některém z koncertů, nebo je máte
v plánu navštívit příští rok?
Určitě bych se rád této akce zúčastnil.
Nechci, aby to vyznělo jako planý slib,
ale pokud nebudu mimo republiku,
budu se snažit na příští ročník přijet.
V letošním roce jsem samozřejmě
pozvánku obdržel, ale bohužel jsem
se musel omluvit.
Je pro vás těžké vyšetřit si jako europoslanec s mnoha povinnostmi

te jistě velmi dobře. Co říkáte na tu
proměnu, kterou v posledních měsících prochází? Mám teď na mysli
stavbu lázní a rekonstrukci historické části města.
Jedním slovem - je to fantastické.
Myslím si, že proměna nejen Klášterce a zdejšího regionu, ale i Ústeckého kraje a vlastně celé republiky je
markantní. Občas hovořím se zahraničními kolegy, kteří znali Českou republiku buď v 80. letech, nebo ji navštívili hned zkraje 90. let a přijedou
se sem podívat nyní - třeba s odstupem deseti let - tak jsou zpravidla šokováni. Já jsem tu přeměnu vnímal v
90. letech v Kadani a teď to samozřejmě velmi pečlivě sleduji v Klášterci.
Myslím si, že před stávajícím vedením radnice lze jenom smeknout za
to, co se podařilo – samozřejmě za
pomoci evropských peněz – vybudování celé lázeňské zóny, proměna
historického centra... Klášterec bude
krásné město, jedna z těch perliček
Podkrušnohoří.
Co byste tedy závěrem popřál jeho
obyvatelům?
Přeji Klášterci, aby vzkvétal stejně
jako doposud a aby se celý lázeňský
projekt podařilo zdárně dokončit.
Aby se lázně nejenom postavily, ale
aby si brzy získaly svoji klientelu.
Druhou část rozhovoru s europoslancem MUDr. Ouzkým vám přineseme v příštím čísle.
-rony-

„Já znám Eurokov od jeho počátků, když
se toto krásné dílo stvořilo. Uspořádat podobné setkání byl nápad Karla Melouna
a já jsem mu od počátku fandil, poněvadž on není žádný břídil. Je to formát
co se týče organizace i kumštu. Klobouk
dolu,“ nešetřil profesor Habermann pochvalou na adresu svého žáka.
Povědomí o kláštereckém Eurokovu
rok od roku stoupá nejen mezi českými
umělci, ale stává se známým i v uměleckém světě za hranicemi naší republiky.
Zatímco první ročník se konal ještě
bez přítomnosti zahraničních umělců,
letos se ho účastnili kováři až z daleké
Austrálie a Ameriky. To samozřejmě
hodnotí profesor Habermann pozi-

tivně. Šťastnou budoucnost pak věští
nejen Eurokovu, ale kovařině jako takové. „Dnes jsem navštívil výstavu, kterou
tvoří díla přítomných kovářů, a musím
říct, že každá věc měla vysokou úroveň
co se týče řemesla i tvořivosti. Současnou
dobu považuji za jakési období renesance
tohoto řemesla. Úcta k práci kovářů začíná stoupat. To je patrné nejen zde, ale
všiml jsem si toho i na kovářském sympoziu v Americe, kterého jsem se před
časem účastnil.“ Přitom ještě před několika desítkami let se podle profesora
Habermanna umělecká kovařina příliš
necenila. „Je mi už nějaký ten pátek a
pamatuji si, že když jsem po válce začal v
tomto oboru něco dělat, nenacházel jsem
pro svoji činnost pochopení. Až později
přišli z Památkové péče na to, že bude třeba zrestaurovat řadu děl. Čechy jsou totiž
velice bohaté na kovářské práce. Postupně
se začalo kovářskému řemeslu u nás dařit. Zatímco v dávných dobách se chodili
kováři učit tomuto řemeslu do Němec,
dnes se jezdí Němci učit do Čech,“ řekl
nám profesor Habermann, kterého jeho
kolegové přezdívají „papež kovářů“. A
jak si toto označení zasloužil? „Říkají mi
tak asi proto, že stejně jako papež cestuji

po různých zemích a předávám své dílo.
Byl jsem zván do řady zemí, kde jsem
toto řemeslo vyučoval. Zkušenosti jsem
si nikdy nenechával pro sebe. Jde mi o to,
aby mělo toto krásné řemeslo své pokračovatele, aby mělo budoucnost. A navíc
i naše současná epocha potřebuje trochu
vyšperkovat. A kovářská práce je vlastně
takový šperk architektury,“ myslí si profesor Habermann.
Při povídání došlo samozřejmě také
na právě probíhající rekonstrukci náměstí a profesor Habermann se vyjádřil i k soše „Pocta Brokoffům“, jejímž autorem je Karel Meloun a která
bude slavnostně odhalena 9. září. Na
otázku, zda podobné dílo na klášterecké náměstí patří, nám odpověděl:
„Karel Meloun je Pan sochař. Jeho dílo
není jen hezké nebo zajímavé, ale má
ducha, má v sobě hlubokou filosofii.
To je to, v čem je velké umění. Každá
doba by se měla něčím reprezentovat,
představit, kdo tady žil a co ti lidé vytvořili. Je to dílo pro další generace.
Když bude dobré, tak překoná staletí.
O tom ale rozhodne až čas, který je
ten největší kritik,“ dodává profesor
Habermann.
-lara-
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Pohled do minulosti

Také budova kláštereckého kina v Miřeticích má svoji letitou historii a prošla
několika přestavbami. Mnozí z vás možná ještě zaloví ve své paměti a vzpomenou si, že třeba z promítacího sálu se vycházelo přímo na ulici. Také obsluha
promítacího stroje měla svůj vlastní vchod. Bylo to nejen praktické, ale i účelné. Stroje neobsahovaly světelné výbojky jako dnes, ale uhlíky, které vydávaly
nejen velké světlo, ale i žár. A filmy se vyráběly z velmi hořlavého a jedovatého
materiálu. Takže když tuto kombinaci spojíte, určitě uznáte, že byli promítači
vděčni za co nejkratší únikovou cestu.
-rony-

Vážení čtenáři, v rubrice „Pohled do minulosti“ vám představujeme místa
nebo objekty, které byly nebo jsou pro naše město typické. Podle vašich
ohlasů je tato rubrika oblíbená, což nás velmi těší a budeme se snažit vám
nadále připomínat minulost, která se více či méně vzdaluje a zbývají jen
vzpomínky. Můžete nám pomoc i vy, čtenáři. Třeba vlastníte vzácné fotografie, které by stály za zveřejnění. Možná, že se k takové fotografii váže
i zajímavý příběh. Navštivte nás v redakci. Fotografie naskenujeme a vyslechneme váš příběh, který rádi zveřejníme. Nebo nám napište e-mail, zavolejte ... a my se za vámi rádi zastavíme. Klášterec je krásné město a nové
generace si určitě zaslouží získat informace o jeho minulosti.
-rony-

Město přivítalo nové občánky
Naše redakce sice vynechala jedno prázdninové číslo, ale život ve městě
se samozřejmě nezastavil. Tradiční vítání občánků za tuto dobu proběhlo dokonce dvakrát. Do jednoho našeho čísla nemůžeme s ohledem
na místo otisknout všechny malé mrňousky najednou, takže vám čtenářům je představíme postupně. Takže ... seznamte se, prosím.
-rony Foto: O. Průcha

Fanoušci vyrazí na RC dráhu za tvrdým rockem
Každý rockový koncert je pohlazením na duši nejednoho fanouška
této tvrdé muziky. O to víc, koná-li
se pod širým nebem, kde atmosféra koncertů získává na daleko větší dimenzi, než je tomu v uzavřených halách. A když ještě k tomu
vyjde skvělé počasí, pak příznivci
hutných akordů a někdy možná
i nesrozumitelných textů jsou ve
svém živlu. Letošní léto jsme měli
možnost několik kapel slyšet v
kláštereckém letním kině na tzv.
„Rokáči“. Ale fanouškům dychtícím po hlasitém nářezu decibelů
to samozřejmě nestačí. To si uvědomují i pořadatelé akce „Přijďte
se rozloučit s prázdninami!“ Jana
Oudová a Lukáš Spáčil z agentury
Moonlight Entertaiment.
„Snažíme se pro fanoušky rockové
muziky každý rok uspořádat alespoň jeden festival a připravit jim
tak jakési rozloučení s končícím létem. Víme, že není jednoduché pořádat koncerty pod širým nebem, a
tak se snažíme volit termín právě
do tohoto období, abychom co nejméně zasahovali do soukromí lidí,
kteří sousedí s RC drahou a nemusí
mít pro tyto akce tolik pochopení.
Myslíme si ale, že jednou za rok
dokáží být tolerantní a také se nám
zatím nestalo, že bychom museli čelit nějakým vážnějším stížnostem,“
narážela na konání minulých ročníků Jana Oudová.
Na co se tedy letos mohou rockeři
těšit a co pro ně pořadatelé připravili s loučícím se žhavým létem, i
když se počasí k jeho závěru staví
tak trochu zády?
„Oproti loňskému ročníku, kdy
jsme pozvali jen tři kapely a největší hvězdou byla liberecká revivalová skupina Rammstein Member´s
Club, jsme letos pro fanoušky připravili mnohem větší porci. Vystupovat by mělo celkem 10 kapel. Na
každou připadne cca hodina na vystoupení. Po zkušenostech z loňska,
kdy si každá skupina stavěla svoji
aparaturu, jsme tentokrát vsadili
TANEČNÍ 2006
Kulturní dům přijímá přihlášky
do kurzu tance
a společenské výchovy.
Vyučují: Dagmar Knížetová a
Stanislav Gráf.
Zahájení již 8. září.
Kurzovné: 1 500,- Kč.
Vzhledem k velkému zájmu
v minulém roce
se nezapomeňte
včas přihlásit!
Bližší informace osobně v
KD nebo na tel. 474 375 726.

Erika Berkyová

na profesionální zvukaře, takže by
neměly nastat žádné časové skluzy,“
dodala Jana Oudová k organizaci
celého koncertu. Kdo tedy v sobotu 2. 9. vystoupí na klášterecké RC
dráze u Útočiště?
Místní se především mohou těšit
na domácí Trepifaxl, HoubyCZky
nebo Sadako. Z Chodova dora-

 Klášterecká skupina Bahrainn

zí Nasty? a Mossambic. Dále to
bude kadaňský Nucený výsek a
X-left To Die budou zastupovat
Chomutov. Největším trhákem
zřejmě bude karlovarská skupina

Workshop, ale také klášterecký
Bahrainn, který bude navíc křtít
svoji novou desku. Takže kdo má
chuť rozloučit se s prázdninami
ve stylu psychpunku, emocoru
nebo například funrocku, pro
toho se brány RC dráhy otevřou
první zářijovou sobotu přesně ve
12 hodin.
-rony-

Fotogalerii
Kláštereckých novin
najdete také na
www.klnoviny.cz

Pro bezpečný konec prázdnin
Už víte, co budete dělat v sobotu 2.
září? Vezmeme-li v úvahu, že 4. září
začíná nový školní rok, bude asi ve
většině rodin vrcholit
nikoli cestovní, ale
spíše předškolní horečka. Na poslední
chvíli se budou shánět školní pomůcky,
pračky budou zpracovávat kupy špinavého prádla po navrátilcích z táborů a
dovolených, ti přísnější rodiče možná
vyrukují na své ratolesti s přezkoušením
vyjmenovaných slov
nebo násobilky.
Ale poslední prázdninový víkend se dá strávit i
mnohem příjemněji. Co si třeba vyrazit s dětmi po sobotním obědě na
sportovní hřiště u ulice Petlérská?
Místo tradičních kolotočů tu budou
nejen na děti tentokrát čekat policisté, hasiči, psovodi nebo záchranáři.
Městská policie zde totiž připravila
pro děti školou povinné akci s názvem „Bezpečný konec prázdnin v

našem městě“. Zajímá vás, jak pracuje integrovaný záchranný sbor, jak
se hasí hořící auto nebo vyprošťuje
zraněná osoba? Pak si určitě nenechte tuto akci ujít. Vstup je zdarma .
Kromě výše zmíněných představení
vás čeká ještě nejedno překvapení.
Nejen dětem se jistě můžou někdy v
budoucnu hodit znalosti, jak se chovat v případě hrozícího nebezpečí. Ať
už má podobu požáru, dopravní nehody, nebezpečného odpadu či nabíz e né
drogy.

Sandra Levčáková

David Chalupka

Plakát a podrobné
informace naleznete také na
www.muklasterec.cz

Michal Votava

Tomáš Stinčík

Lenka Hášová

Eliška Našincová

Jan Juppa
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„Byla to nádherná léta,“ vzpomíná na své mládí pan Havel
Když v loňském roce slavila základní
umělecká škola v Klášterci své kulaté
jubileum - 50 let od svého založení
- byla to velká sláva. Vzpomínalo se
na počátky vzniku školy po dlouhých
válečných letech, kdy se kultura všeobecně potlačovala a nebylo tomu
jinak ani v našem městě. Mladí muzikanti, lačnící po hudebním vzdělání,
tedy dostali „zelenou“ a bylo už jen
na nich, jak se svým umem a talentem naloží. To se psal rok 1955. Dalo
by se tedy říct, že to byly prvopočátky vzniku různých kapel, hudebních
formací a podobně. Ale to není tak
úplně pravda. Už první rok po válce
se do Klášterce přistěhoval jistý pan
Martiník, který byl rodákem z Rokycan. Proč ho zavedly jeho kroky
do našeho města, nevíme, jisté však
je, že to byl člověk hudebně vzdělaný, který svoje umění a čas věnoval
mládeži a založil zde velký dechový
orchestr. Toto chlapecké seskupení
čítalo až 40 členů, jejichž věkový průměr se pohyboval mezi 14 - 17 lety.

Nástroje měli většinou zapůjčené z
kraslického Amati, protože ne každý
měl možnost být šťastným majitelem
svého vlastního. Mluvíme stále o roce
1946, tedy jen chvíli po válce, kdy sice
nadšení nechybělo, ale ekonomika po
hrůzných letech války byla na nízké
úrovni. Panu Martiníkovi zřejmě tento handickap nedělal problémy, uměl
si poradit, sehnal nástroje, jednotné
oblečení a během jednoho roku secvičil velkou partu mladých chlapců
tak dokonale, že od roku 1947 už
vystupovali na veřejnosti. Kde všude
hráli si zřejmě pamatují jen ti opravdoví pamětníci. S určitostí můžeme
říct, že nevynechali žádné prvomájové oslavy a jim podobné svátky. Ale
hráli i na zábavách a tancovačkách,
což je dnes už prakticky nepředstavitelné, aby čtyřicetičlenný soubor hrál
třeba na plese. Známe tedy kapelníka
tohoto hudebního tělesa pana Martiníka, ale co samotní členové kapely. Ti mladí kluci, vzpomene si ještě
někdo na jména? Jedním z nich byl

pan Stanislav Havel, který k nám do
redakce přinesl zažloutlou fotografii
a s nostalgií v hlase vzpomínal: „Je to
už šedesát let, vlastně bychom letos slavili kulaté výročí, přesto si stále vzpomínám na jména aspoň některých
- Staněk, Grebeníček, Tesárek, Brchl,
Bouřil, Čepelka, Krejsa, Kulínský,
Šerak, Slavík, Hejtmánek, Voda, Tauš,
Čermoch... Mnoho z těchto mých kamarádů už není dnes mezi námi, ale
z paměti nezmizí, protože to byla nádherná léta. Byli jsme mladí, nadšení a
život byl celý před námi,“ nebránil se
dojetí pan Havel.
Chlapecký dechový soubor fungoval
asi do roku 1953 nebo 54, kdy se pan
Martiník rozhodl vrátit zpět do svého rodného kraje, tedy do Rokycan,
a už se nenašel nikdo jiný, kdo by na
jeho práci navázal, takže zanikl. Se
jménem Martiník jsme se ale setkali
po létech znovu, když zde letos vystavoval své umělecké práce jeho syn
při příležitosti hudebního festivalu
Klášterecké prameny.
-rony-

Letní kino

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program srpen 2006
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ VE 21.30 HODIN
23. středa a 24. čtvrtek
KINO NEHRAJE
25. pátek
TRISTAN A ISOLDA*
Velká Británie/Německo/ČR 2005, 126 minut, české titulky. Podle pověsti byl Tristan
královským synem. Usadil se na dvoře
svého strýce, lorda Marca. Pomohl mu
zvítězit nad mnoha nepřáteli. Když se pak
lord Marc měl stát králem, musel se oženit.
Jeho vyvolenou se stala krásná Isolda. Připravený nápoj lásky však nečekanou shodou okolností vypila s Tristanem.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
26. sobota
HOSTEL
USA 2005, 94 minut, české titulky, horor.
Příběh dvou kamarádů z americké vysoké
školy, kteří se vydají na cestu napříč Evropou. V průběhu výletu se k nim připojuje
Islan an Oli, jenž oba dobrodruhy přemluví, aby zamířili do ubytovny v odlehlém
slovenském městě plném překrásných východoevropských dívek. Oba cestovatelé
se rychle noří do čím dál tím děsivější situace, která je stejně nebezpečná a temná
jako nejzvrácenější zákoutí lidské duše.
Mládeži do 18 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
27. neděle a 28. pondělí
KINO NEHRAJE
29. úterý
NEPOHODLNÝ*
USA/VB 2005, 129 minut, české titulky.
V odlehlé části Severní Keni je naleze-

Zámek

na brutálně zavražděná aktivistka Tessa
Quayle (Rachel Weisz). Její manžel Justin
– člen Britského vysokého komisařství v
Nairobi – se rozhodne vyšetřit smrt manželky na vlastní pěst. Quayle pronásledovaný výčitkami a pověstmi o nevěrách
své zesnulé ženy se vydává po stopách
její minulosti. Díky přístupu k diplomatickým tajemstvím začne postupně odhalovat spiknutí, které je mnohem rozsáhlejší,
než by si kdy dokázal představit…
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
30. středa
KINO NEHRAJE
31. čtvrtek
SATAN PŘICHÁZÍ*
USA 2006, 108 minut, české titulky. Robert Thorn o temných proroctvích nic
neví. Jeho žena Kathryn právě prodělala
komplikovaný porod a zatím ještě neví, že
během něj dítě zemřelo. Thorn, který je
nenadálou ztrátou zdrcen, o ni má velké
obavy. Nemocniční kněz Thornovi ukáže
jiné dítě, které se narodilo té noci a jehož
matka zemřela při porodu. Přemluví jej,
aby si nemluvně vzal. Po přestěhování
celé rodiny do Velké Británie se začínají
okolo nyní již pětiletého Damiena objevovat silně znepokojivé věci. Damien není
obyčejné dítě, ale ztělesněný Antikrist, jehož příchod byl již dlouho očekáván. Aby
dokázal zabránit nevýslovnému teroru,
který svět v případě dokonání Satanova
díla čeká, musí Thorn učinit něco hrůzostrašného.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
19. 8. - 30. 9.
Výstava kovových plastik účastníků EUROKOVU 2006

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Prodám dívčí kolo zn. Madison
(věk 8 - 12 let) velmi dobrý stav.
Cena 1500,- Kč.
Tel.: 724 802 804
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

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

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
Koupím byt 1+2 v osobním
vlastnictví v Klášterci nad Ohří.
Předem děkuji.
Tel.: 721 438 374
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
Hledám výpomoc v domácnosti. Po - Čt 3 hodiny denně.
Tel.: 474 371 061

tel.:474 375 726

TANEČNÍ 2006
Kulturní dům přijímá přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy.
Vyučují: Dagmar Knížetová a Stanislav Gráf.
Zahájení již 8. září. Kurzovné: 1 500,- Kč.
Vzhledem k velkému zájmu v minulém roce se nezapomeňte včas přihlásit!
Bližší informace osobně v KD nebo na tel. 474 375 726.
ANGLIČTINA 2006/2007
Kulturní dům přijímá přihlášky do kurzů angličtiny.
Zahájení v září 2006. Lektorka kurzů: Zdena Tropková.
Kurzovné září – květen: 2 500,- Kč.
Informace a přihlášky osobně v KD nebo na tel. čísle 474 375 726.

TIP NA VÝLET ... TIP NA VÝLET ... TIP NA VÝLET
Císařský den
Kde: Kadaň - Mírové náměstí, pod
hradbami, nádvoří Kadaňského
hradu
Kdy: sobota 26.srpna od 10:00
Vstupné: zdarma
Nejvýznamnější kulturní akce
města, kterou si Kadaň připomíná slavný příjezd císaře Karla IV.
z roku 1367 a 1374 do Kadaně.
Historickou část města ovládnou
dobová řemesla, kejklíři, trhovci,
stylová hudba a pouliční divadlo.
Středověké taverny a šenky se postarají o všechny poutníky. Na příjezd císaře Karla IV. a jeho honosného doprovodu naváže královské
slyšení, rytířská klání, dvorské
tance i exekuce... Oslavy Karla IV.
zakončí velkolepý noční program
s ohňostrojem.
Program:
HLAVNÍ PÓDIUM
Mírové náměstí
10.00 Slavnostní zahájení slavností
10.30 ŘEMDICH dobová hudba
11.00 IN FLAMENUS
orient. vystoupení – tanečnice, fakýr
11.30 ŽELEZNÝ ZEKON
12.15 HORTUS GRATIAE
dobové tance

12.30 PAVEL LANGER a spol.
kouzelník, fakýrka
13.00 ŽALTÁŘ
dívčí dobová hudba
14.00 CÍSAŘSKÝ PRŮVOD
hold Karlu IV., slavnostní slyšení a
udílení práv…
15.30 ŘEMDICH dobová hudba
16.00 „BLONĎÁCI“
kejklířská skupina
17.00 CIMBEL CLASIC

hudební soubor z Brna
18.00 PAVEL VOTÁPEK
mistr světa s bičem
18.30 PAVEL LANGER a spol.
kouzelník a fakýrka
19.00 HRADNÍ DUO
hudební soubor z Rakovníka
20.30 VEČERNÍ FINÁLE
příchod císaře, ohňová show, tance,
šerm …
OHŇOSTROJ
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KL Á ŠTEREC K Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

FC Futro si hned na poprvé odvezlo pohár
Futsalisté celku Futro Klášterec
nad Ohří vyhráli premiérový ročník turnaje dvanácti týmů Futsal
Open cup 2006 v Neštěmicích.
Klášterec vyhrál svou skupinu s
plným bodovým ziskem a postoupil do čtvrtfinále, ve kterém rozdrtil Baník Meziboří 3:0. Ze semifinálových utkání vzešly po těžkých
bitvách vítězně dva celky. Bílý Ba-

let porazil Černé hvězdy 2:1. Tým
Futra vstřelil v semifinále pouze
jednu branku, ale i tak mu to stačilo k postupu do finále, protože
Telecom se nezmohl na ráznější
gólovou odpověď a prohrál 0:1.
I ve finále uspěli hráči Klášterce.
Společně s pohárem pro vítěze
získali i cenný skalp Bílého Baletu,
kterému uštědřili 4 branky.

Keřka v letošní sezóně konečně se zlatým věncem
Autokrosový seriál závodů se pomalu chýlí ke konci a Roman Keřka,
který je jedním z favoritů v královské třídě D3 4000, stále nevzdává
boj o titul mistra České republiky.
Po šesti odjetých závodech ztrácí
na vedoucího Petra Bartoše pouhých 8 bodů a drží druhou příčku
v celkovém pořadí. Na záda mu
ale neustále dýchá další z favoritů
Jaroslav Hošek, který na Romana
ztrácí zatím 10 bodů. Vypadá to, že
se náš úspěšný závodník konečně
vypořádal s problémy, které ho trápily ohledně poruchovosti závodního stroje, a může se soustředit na
své jezdecké umění, o kterém není
pochyb. A letošní výsledky to opět
dokazují. Mimo prvního závodu v
Humpolci, kdy ve finále Keřkovi
upadlo po souboji levé zadní kolo a
skončil tak devátý, dokázal v ostatních pěti závodech dojet 3x na 2.
místě, 1x na třetím místě a napo-

Šetřit na fanouškovi se nemusí vyplatit
Kdo hraje s dvanáctkou, s dvaadvacítkou? Proč nehraje Nesládek? Jak hrálo
„áčko“ jiná přátelská utkání? Tyto a
jiné otázky jste mohli slyšet mezi velmi skrovným obecenstvem na hokejovém utkání mužů Klášterce s Baníkem
Most, které se hrálo ve čtvrtek na našem
zimním stadionu. Přitom pro to, aby se
informace dostaly mezi fanoušky, jsou
ideální podmínky. Přímo na zimním
stadioně má každý tým vlastní vývěsku.
Nebo stačilo natisknout před utkáním
několik desítek informačních letáčků o
velikosti A4 – A5, kde by fanoušek potřebné informace získal. Třetí možností
jsou internetové, velmi pěkně graficky
zpracované stránky, které jsou, bohužel,
od února letošního roku „mrtvé“.
Domnívám se, že je to velká škoda, když
skalní hokejoví fandové neví, kdo bude
v nové sezóně reprezentovat klášterecké
barvy, kdo přišel nebo naopak opustil

tým apod. Poslední zbytky hokejových
fandů přišly opět zkrátka.
Stávajícímu vedení hokejového klubu
je to asi jedno. Možná se domnívají, že
hokej se nehraje pro diváky, ale pro
několik hokejistů a několik vyvole-

SEMINÁŘ KICKBOXU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
(od 6 do 99 let)

1.ZŠ Kadaň
(velká tělocvična)

seriálu zbývají ještě dva závody a
bude zajímavé sledovat, jestli se
Romanovi podaří přidat do své

Jíra první na
Ukrajině

sbírky další, v pořadí již třetí titul
mistra České republiky.
Roman Keřka ale bojuje i v kolotoči závodů o titul mistra Evropy.
Tady je jeho tabulkové umístění o
něco horší, protože některé závody
neodjel a problémy s jeho závodním vozem byly častější, než by si
sám určitě přál. Ale jeho prozatím
průběžné 6. místo nemusí být v
žádném případě konečné. Svým
soupeřům to dokázal v zatím posledním závodě v ruském Dmitrově, kdy poprvé v letošní sezóně
nenašel přemožitele a zvítězil. Forma Romana Keřky má tedy vzrůstající tendenci a pokud ho nezradí
technika, jeho umístění v tabulce
jezdců bude po počátečních těžkostech stoupat k těm medailovým pozicím.

Juniorská sáňkařská reprezentace
se po týdenním výcvikovém táboře ve Vysokých Tatrách zúčastnila
mezinárodních závodů na kolečkových saních v Ukrajinském
Kremenci, kterých se zúčastnil
i zástupce Klášterce Luboš Jíra.
Tento závod je vypsán pro státy,
které nemají uměle chlazenou dráhu. Na startu se sešli závodníci ze
Slovenska,Ruska,Rumunska,Lotyšska,Bulharska,Polska,Ukrajiny
a ČR. V konkurenci 40 závodníků
obsadil Luboš Jíra 1.místo a obhájil
tak své umístění z loňského roku.

Minikáry budou startovat opět v Okounově

SK KOSAGYM KADAŇ a KRÁLOVSKÉ MĚSTO KADAŇ

v neděli 27. srpna 2006
14:00 – 16:00

ných. Pak se ale „výboráci“ nemohou
divit, že mezi fandy vznikají fámy a
dezinformace.
Hokejový klub dostává ročně od města
několik milionů korun na svoji činnost
a je tedy s podivem, že ve svém rozpoč-

sledy v závodě v Poříčí nad Sázavou
si poprvé v letošním ročníku dojel
pro zlatý věnec. Do konce celého

Vstup: 99,- Kč (v předprodeji)
149,- Kč (na místě)
s dětmi do 15-ti let rodiče vstup zdarma

Máte rádi pohyb ? Tak neváhejte a přijďte si zacvičit kickbox
pod vedením světové špičky !
Seminář bude probíhat pod vedením dlouholetých reprezentantů ČR, několikanásobných mistrů světa, Evropy a republiky.

tu nemůže najít několik málo stovek korun na vydání informačního bulletinu
či oživení webových stránek. Věřím, že
vydaný finanční náklad za poskytnuté
informace se jim bohatě vrátí v podobě
větší návštěvnosti.
-jk-

Pro příznivce motoristického sportu připravil Automotoklub v Kadani na neděli
27. srpna 2006 od 9 hodin soutěž ve slalomu minikár o pohár prezidenta AČR a o
pohár města Klášterce nad Ohří v Okounově u Perštejna.
Závod minikár má v našem regionu svoji tradici a je velmi divácky oblíbený, a to
nejen z dob, kdy se pravidelně jezdíval střídavě v Klášterci a Kadani. Přesto je potřeba tuto tradici stále oživovat, protože motoristické akce v našem regionu jsou zatím
velice bílou vránou v nabídce volného času dětí a dospělých. Přijďte tedy podpořit
mladé závodníky v čele s mistrem republiky ve slalomu minikár Michalem Bišou,
který tento titul bude obhajovat již pošesté za sebou.
 Michal Biša

Upozornění pro organizace
a soukromé osoby

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

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

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