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Léto začíná nádhernými tóny klasických mistrů České dráhy jsou tajemnější než hrad v Karpatech

Město Klášterec nad Ohří je připraveno na první velikou událost letošního
léta. Společně s houslovým virtuosem
Jaroslavem Svěceným přichystali ve
dnech 4.- 8. července 2. ročník hudebního festivalu pod názvem „Klášterecké hudební prameny“, jehož součástí jsou tak jako loni mezinárodní
houslové kurzy.
Festivalové koncerty jsou situovány
do nádherného prostředí kláštereckého zámku a doufejme, že letošní počasí snad bude oproti loňsku
vstřícnější a většina koncertů by tak
měla zaznít na jeho nádvoří, které
je po akustické stránce fantastické.
Podle slov Mgr. Máchy, vedoucího
OŠK, je však připravena i „mokrá varianta“, kdy by se při nepřízni počasí
koncerty odehrály v kostele Nejsvětější Trojice. Ale ani zde by náročné
ucho posluchače nepřišlo k žádné
újmě, protože podle odborného názoru mistra Svěceného se i kostel
může chlubit nádhernou akustikou,
jakou by mu mohlo závidět mnoho
koncertních sálů po celém světě. Na
zahajovacím koncertě spolu s Jaroslavem Svěceným vystoupí skutečně
hvězdné obsazení - komorní orchestr Virtuosi Pragenses a profesorka
pražské konzervatoře Dana Vlachová. Nejen mužská část publika jistě
ocení umění renomované a zároveň
velmi půvabné harfenistky Kateřiny
Englichové hned druhý den festivalu.
Následující dny budou velmi zajímavou lahůdkou pro vyznavače spojení
klasiky a moderního pojetí hudby,
protože spolu s Jaroslavem Svěceným
vystoupí dnes již legendární zpěvačka Marta Kubišová a unikátní hudební formace Jablkoň, se kterou mistr
Svěcený vystupuje už devatenáct let.
Na závěrečném koncertě, který má

Tři roky probíhající rekonstrukce a
elektrizace trati Kadaň-Karlovy Vary
nám přinesla leccos nového. V jejím rámci došlo na výměnu podloží,
štěrku, pražců, kolejnic, výhybek,
rekonstrukci železničního mostu,
automatické zabezpečení přejezdu a
vybudování desítek metrů protihlukové stěny. Pro bezpečnost a komfort
jízdy jistě velké zlepšení. Podle názoru
většiny obyvatel Klášterce se ovšem
při celé akci zapomnělo na dvě dost
podstatné záležitosti. Na nádraží a
na nástupiště. Řada cestujících, kteří
musí při nastupování do starých vagónů se schůdky téměř metr nad zemí
prokázat značnou fyzickou zdatnost a
často až akrobatické výkony, nedokáže pochopit, proč se nového nástupiště
dočkalo nádraží ve Stráži a klášterecké
ne. To zajímalo i nás, a proto jsme zavolali na ředitelství Stavební správy Plzeň Správy železniční dopravní cesty.
Tato státní organizace byla totiž investorem celé akce elektrizace trati Kadaň
– Karlovy Vary. Její ředitel Ing. Šťastný
nám nejprve odmítl cokoli sdělit s tím,
příznačný název Mládí na pódiu, představí Jaroslav Svěcený houslové talenty,
což jsou výborní mladí interpreti, kteří
se zúčastní letošních houslových kurzů
v Klášterci nad Ohří. Mimo koncerty
je ještě přichystáno „Setkání s Mistry
houslaři“ - beseda o starých a současných houslích, která zavede všechny
přítomné nejen do tajuplné historie
tohoto oboru. Hlavními aktéry budou
houslaři Emil Lupač a Tomáš Skála z
Lubů u Chebu. A také výstava Blaženy Martinkové a Milana Martiníka
„PORCELÁN“, na jejíž vernisáži také
zazní tóny houslí v podání Jaroslava
Svěceného. Houslové kurzy pod vedením Jaroslava Svěceného a profesorky
Dany Vlachové v prostorách zámku

že pokud máme nějaké otázky, máme
přijet přímo za ním osobně do Plzně.
V době mobilních telefonů a emailů
jistě zajímavý návrh. Nakonec nám ale
vyjádření poskytl. Podle ing. Šťastného
se při plánování akce elektrizace nikdy
s nástupištěm v Klášterci nepočítalo.
Na otázku proč ve Stráži ano, když
se jedná o mnohem menší nádraží a
nestaví zde tolik vlaků, jsme dostali
odpověď, že tak prostě někdo rozhodl,
že se mu asi nezdálo nové nástupiště
v Klášterci důležité. Na otázku kdo a
proč už nám pan ředitel neodpověděl.
Pouze dodal, že vedení města se samozřejmě může pokoušet dál dávat požadavky na příslušná místa.
Podle ing. Saitze dělá město v této
věci, co může. Již na březnovém
jednání zastupitelstva informoval
místostarosta Saitz přítomné o složitých a zatím neúspěšných jednáních
se zástupci Správy železniční dopravní cesty. Ing. Jiří Valeš, přednosta
Správy tratí Most, nám potvrdil, že
oboustranná jednání probíhají, ale že
je vše otázka peněz. Odhadnout, kdy

může navštívit i veřejnost a udělat
si tak obrázek o nastupující generaci
mladých houslistů.
Po úspěšném loňském startu l.
ročníku Kláštereckých hudebních
pramenů tak vzniká na severu
Čech kulturní svátek, kvůli kterému stojí za to přijet a nenechat si
ujít zážitek nejen z koncertů, které mají zcela ojedinělou dramaturgii. Návštěvníky však přece jen
čeká jedna nemilá překážka v podobě stavebních prací na náměstí
a okolí zámku. Pokud do Klášterce zavítají autem, nejsnazší bude
zaparkovat u Komerčního centra
a kousek cesty (cca 200 m) dojít k
zámku pěšky.
-rony-

Předposlední zasedání zastupitelů
15. června se uskutečnilo 3. zasedání zastupitelstva
v tomto roce. Jednalo se zároveň o předposlední
setkání členů zastupitelstva v jejich letos končícím
čtyřletém volebním období. I přesto, že se blíží horké léto a ještě žhavější volební podzim, bylo jednání
relativně klidné. Nejvíce se diskutovalo o návrhu na
rozdělení více jak 20 milionů z prodeje obecních
pozemků. Návrhy zastupitelů, jak s těmito penězi
naložit, se diametrálně lišily. Některým zastupitelům v čele s PaedDr. Řebíčkem nejvíce vadilo, že
dostávají už hotový seznam, na jehož výsledné podobě se nemohli podílet. Radou města předložený
seznam priorit, do kterých by měly být investovány
peníze získané z prodeje, zahrnoval ve velké míře
hlavně financování projektů na další rozsáhlé investiční akce. Podle ing. Saitze musí být Klášterec
připraven na možnost čerpání peněz z rozpočtu
Evropské unie. Aby ale uspěl v konkurenci s ostatními zájemci o unijní finance, musí mít předem
připravené kvalitní projekty. Jejich zpracování je
ovšem nákladná záležitost, která by se mohla hradit právě z peněz získaných z prodeje pozemků na
průmyslové zóně.
-pokr.na str.3-

a zda vůbec k nějakým úpravám kláštereckého nástupiště dojde, prý není v
jeho kompetenci.
O něco úspěšnější jsou zatím jednání
s ředitelstvím Českých drah ohledně
opravy budovy nádraží, která je v současné době opravdu pro ostudu. A jak
zdůraznil ing. Saitz, Klášterec, který
aspiruje na statut lázeňského města, si
opravdu nemůže dovolit vítat své návštěvníky takovým nádražím. Pokud
tedy České dráhy zahrnou náklady na
tuto akci do svého rozpočtu na příští
rok, mohli by se cestující brzy dočkat
trochu důstojnějších prostor. -lara-

Uzávěrka příštího čísla je
7.července
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 12.července
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Předběhli zákon a
informace vydali v předstihu
Na odboru sociálních věcí a bydlení vznikl v nedávné době zajímavý
informační leták, který obsahuje základní údaje o všech poskytovatelích
sociálních služeb v Klášterci nad Ohří
a jeho okolí. „Při tvorbě tohoto informačního materiálu jsme se inspirovali
v sousední Kadani, kde už podobný
delší dobu existuje. Navíc nám povinnost zajistit dostupnost informací o
možnostech a způsobech poskytování
sociálních služeb ve městě ukládá nový
zákon o sociálních službách, který
začne platit od 1. ledna příštího roku.
Udělali jsme ho tedy tak trochu v předstihu,“ vysvětluje vedoucí odboru
Mgr. Lenka Antolová.
V letáku, který vytvořila v rámci rekvalifikace paní Hencová, se zájemce
dozví podstatné údaje o nejrůznějších
sociálních zařízeních zabývajících se
péčí o seniory, tělesně postižené, děti
a mladistvé, nezaměstnané či o osoby
ohrožené sociálním vyloučením. K
dispozici je přesný název, adresa, telefonický a emailový kontakt, jméno
kontaktní osoby, popřípadě internetová adresa. „Kromě letáku, který obsahuje pouze základní údaje, vytvořila paní
Hencová také obsáhlejší katalog, který
je k dispozici na internetových stránkách města. V papírové podobě jsou oba
materiály na městském úřadě,“ sdělila
nám Mgr. Antolová.
-lara-
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Pravomoci městských strážníků výrazně posílily
Od 1. července začnou platit nová silniční pravidla. To je informace, kterou
určitě zaznamenal každý z vás. Kromě
stále zmiňovaných novinek jako je zavedení bodového systému, povinné
celoroční svícení, dětské autosedačky
či helmy pro cyklisty do 18 let, se v
něm objevují desítky dalších změn.
Nový zákon s sebou mimo jiné přináší
i větší pravomoci pro státní a městskou
policii. Co se od 1. července změní pro
obecní strážníky, na to jsme se byli informovat u jejich velitele Petra Hörbe-

ho. „Zákon o silničním provozu dává v
první řadě městským strážníkům větší
kompetence v případě zastavování vozidel. Až dosud mohli strážníci zastavovat
vozidla před přechodem pro chodce k
zajištění jejich bezpečného přecházení.
Podle novely bude strážník oprávněn
zastavit každé vozidlo, jestliže jeho řidič nebo spolujezdec budou podezřelí ze
spáchání přestupku, týkajícího se bezpečnosti silničního provozu. A v případě
porušení předpisů udělit přímo na místě
blokovou pokutu.“

To ale není zdaleka jediná změna z pohledu městské policie. „Městský nebo
obecní strážník může u řidiče provést
dechovou zkoušku kvůli zjištění přítomnosti alkoholu a může vyzvat řidiče k
lékařskému vyšetření, tedy odběru krve.
Dále je obecní policie v součinnosti se
státní policií oprávněná měřit rychlost
vozidel,“ vypočítává nové pravomoci
obecní policie Petr Hörbe.
Novinkou je také to, že strážník může
v některých případech zabránit řidiči,
pokud ten poruší odstavec 1 a 2 paragrafu 118, což jsou provinění, kvůli
nimž může zadržet automobil policista ČR, pokračovat v jízdě. Strážník
obecní policie je povinen v uvedených
případech přivolat policii a řidič je zase
povinen setrvat na místě do jejího příchodu. Pokud by snad zastavený řidič
měl zaječí úmysly, může strážník použit k jeho zadržení i tzv. technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
jako je například „oblíbená“ botička.
Může to postihnout například řidiče,
který řídí vozidlo pod vlivem alkoholu, nemá řidičské oprávnění, odmítl se
na výzvu strážníka podrobit dechové
zkoušce nebo je podezřelý ze zavinění
dopravní nehody s následkem smrti
nebo vážného zranění. Zabránit v jízdě
může strážník také vozidlu, má-li podezření, že bylo odcizeno nebo pokud
jeho technický stav ohrožuje ostatní
účastníky silničního provozu. -lara-

I pohřebiště mají svůj řád a nelze dělat výjimky
Není to ani rok, co jsme se v našich
novinách věnovali tématu epitafů
na kláštereckém hřbitově. Simona Nováková z odboru místního
hospodářství si tehdy posteskla,
že pozůstalí často nerespektují
při budování hrobových míst Řád
veřejného pohřebiště. Z důvodu
zajištění bezpečnosti a celkového
estetického dojmu byla radnice
nucena zaslat mnohým z nich žádost o odstranění nevyhovující
výzdoby či samotného náhrobku.
Nahlédneme-li do Řádu veřejného
pohřebiště, který najdou zájemci
jak na internetových stránkách
města, tak na samotném odboru
či ve vitríně u vchodu na hřbitov,
je na první pohled zřejmé, že učinit zadost všem podmínkám, není
jednoduché.
V článku 9 „Zřizování hrobového
zařízení“ jsou podrobně sepsány
veškeré skutečnosti, které musí být
dodrženy. Velikost, vzdálenost,
hloubka, použitý materiál – vše je
do nejmenších detailů stanoveno.
Přestože to může mnohým připadat necitlivé, musí místo posledního odpočinku našich bližních
splňovat stanovené parametry.
„Pokud si lidé nechávají dělat náhrobek u kameníka, ten by je měl
upozornit na to, co lze a co ne.
Všichni mají samozřejmě možnost
nahlédnout do Řádu a podle něj se
řídit. V povolování jakýchkoli výjimek jsme docela opatrní. Když to
povolíme jednomu, budou to chtít
za čas i ostatní. A snaha o jakýkoli
přehledný systém bude pryč,“ obhajuje Simona Nováková určitou
přísnost kláštereckých úředníků.
V současné době spravuje město
na hřbitově zhruba 2000 hrobových míst. Zatímco zájem o klasické hroby klesá, stoupá obliba
urnových hájů a kolumbárií.
„Je to samozřejmě o penězích. Zatímco pronájem pozemku pod hrobkou přijde na 3000 korun za deset
let, v urnovém háji je to 600 korun
a pronájem kolumbária přijde na
900 korun na deset let. U vsypové
loučky se platí jednorázový popla-

tek 300 korun,“ vypočítává Simona Nováková. Kromě rozptylové
loučky, jejíž přísným požadavkům

Kromě jednání s pozůstalými o
pronájmu hrobových míst či pravidelného kontrolování pořádku

která zaznamenává všechny zemřelé a pohřbené na kláštereckém hřbitově od roku 1945. V dnešní době
se dostalo do módy sestavování
rodokmenů a příbuzní v této knize často hledají záznamy o svých
předcích. Dřív se do této knihy totiž
zaznamenávalo nejen jméno a datum úmrtí, ale také datum a místo
narození, místo úmrtí a v některých
případech i příčina smrti. U některých osob se tak dočteme, že zemřely například zastřelením nebo při
převozu do nemocnice a podobně,“
řekla nám Simona Nováková o jistě velmi zajímavém dokladu dob
dávno minulých.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Za první tři měsíce letošního
roku se počet obyvatel Česka zvýšil o 7938 lidí. Stejně jako v posledních letech je to opět kvůli přílivu
přistěhovalců, bez nich by se počet
obyvatel za stejnou dobu o 1500
snížil. Ke konci března žilo v Česku celkem 10 259 017 lidí. Celkový
počet obyvatel se tak zvyšuje již
čtvrtým rokem v řadě a to výhradně díky zahraniční migraci. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo
mezi migranty tradičně nejvíce občanů Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Počet živě narozených dětí byl
za první čtvrtletí o 447 vyšší než ve
stejném období roku 2005. Mimo
manželství se od ledna do března
narodilo 32,7 procenta dětí. Od
roku 1988 nepřetržitý růst podílu
dětí narozených nevdaným ženám
tak pokračuje i v roce 2006. Co se
týče rozvodovosti, ta zůstává stále
v mezinárodním srovnání jednou
z nejvyšších. V prvních třech měsících rozvedly soudy 8343 manželství, o 450 více než o rok dříve.
Novela zákona o silniční dopravě (zákon o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích), která vstoupí v platnost 1.
července, mění podmínky dovozu
ojetých aut. Zákon dovoluje neomezené dovozy starších vozidel s
platným osvědčením o homologaci ES, nebo prokázáním technické
způsobilosti typu vozidla vydaného státem EU. Pro ojeté automobily není uložen žádný limit maximálního stáří. Dosud byl limit
8 let stáří. I navzdory věkovému
omezení dovoz starých a vysloužilých automobilů z Německa a
Rakouska do Česka v posledních
letech rostl. Loni se v tuzemsku
prodalo 127 376 nových automobilů a přitom bylo dovezeno 140
889 ojetých vozů. Ministerstvo
dopravy přistoupilo k novelizaci z
důvodů nařízení Evropské komise,
podle které byly dosavadní podmínky dovozu v rozporu s volným
pohybem zboží. Limit maximálního stáří dovážených vozidel chránil především životní prostředí a
samotné zdraví obyvatel.

MP informuje

na plochu zatím klášterecký hřbitov nevyhovuje, si mohou pozůstalí zvolit jakýkoli způsob pohřbu.

na hřbitově má odbor na starosti
i přesnou evidenci. „Na odboru
máme k dispozici Knihu zesnulých,

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

Spolu se stoupající teplotou
klesá u některých jedinců sebekontrola po požitém alkoholu. V
pátek bylo na služebnu MP uživatelkou jednoho z bytů ve Školní ulici oznámeno, že nějaký cizí
muž se jí neustále snaží dostat do
bytu. Strážníci, kteří se dostavili
na místo, zjistili, že na chodbě se
nacházel muž, který, pod vlivem
alkoholu, tvrdil, že to je s určitostí byt, kde bydlí. Nakonec se
podařilo zjistit, že se muž spletl
o ulici. Vzhledem k tomu, že dotyčný nic nespáchal, doprovodila
ho hlídka domů, kde ho předala
jeho choti....
Další z řady případů pokousání
psem řeší strážníci. Jednalo se o
případ, kdy ženu napadl německý
ovčák. Když poškozená popsala
hlídce událost, strážníci jeli „najisto“. Problém byl, že majitelka psa
patří mezi sociálně slabší skupinu
obyvatel a tvrdila, že nemá pení-

ze na kontrolní vyšetření psa. To
ovšem hlídku nezajímalo a psa
převezla na veterinární kliniku.
Po vyšetření psa předala potřebné
doklady poškozené, která by jinak
musela podstoupit složité vyšetření. Z uvedeného vyplývá, že každý
majitel psa je plně zodpovědný za
jeho chování a v případě, že pes
někomu způsobí újmu, tak musí
nést následky.
V sobotu po jednadvacáté hodině museli strážníci řešit partnerské neshody. Při kontrole si v
prostoru autobusové zastávky u
Plusu povšimli muže a ženy, kteří se vzájemně fyzicky napadali.
Strážníci oba rváče, kteří byli pod
vlivem alkoholu, uklidnili a vykázali z místa. Přestupek se v tomto
případě nestal, protože oba aktéři
jsou v poměru blízkém a na místě
odmítli podat oznámení.
V úterý bylo MP oznámeno
hořící vozidlo v ul. Palackého.
Hlídka, která se ihned dostavila
na místo, zjistila, že řidič z místa
utekl. Strážníci na místo povolali hasiče, policii ČR a za chvíli
zadrželi řidiče, kterého předali policii. Na místě se musela
usměrňovat doprava do doby,
než se zjistily příčiny vzniku požáru vozidla.
Velitel MP P. Hörbe
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Vstupné do aquaparku nepodraží
Ceny energií ale stále rostou a v příštím
roce už asi budeme muset přistoupit
k zdražení,“ obává se Pavel Čermák.
„Jinak letos chystáme opět noční koupání od deváté do jedenácté večer, kdy
je jízda na toboganu zdarma. Kdy se
bude konat, záleží samozřejmě hlavně
na počasí. Většinou ho plánujeme na
víkend. Na návštěvníky také čeká částečně rekonstruované sociální zařízení,
které už bylo opravdu v desolátním
stavu. Na jeho celkovou rekonstrukci
si ale budeme muset ještě chvíli počkat.
Během prázdnin by se mělo uskutečnit
také několik turnajů v plážových sportech,“ láká všechny milovníky vody,
slunce a čerstvého vzduchu do areálu
aquaparku Pavel Čermák.
-laraKlášterecký aquapark odstartoval další
sezónu. Oproti loňskému roku se ale její
zahájení kvůli špatnému počasí opozdilo o celých čtrnáct dnů. Zatímco před
rokem se brány aquaparku otevřely
koncem května, letos se milovníci koupání dočkali až 12. června. První den
jich sem zavítalo jen něco málo přes
stovku. Už v neděli 18. června ale návštěvnost překročila hranici půldruhého
tisíce. O prázdninách pak očekává Pavel
Čermák, vedoucí provozu aquaparku,
denní návštěvnost kolem dvou tisíc.
Nesmí se ovšem „povést“ počasí jako v
loňském roce, kdy skoro celý červenec

a srpen propršelo. „Ekonomické ztráty,
které máme kvůli nepříznivému počasí,
by určitě částečně vyřešil krytý bazén
nebo částečně zastřešený aquapark, kam
by lidé mohli chodit nejen přes léto, ale i v
zimě,“ myslí si Pavel Čermák. Krytý bazén je sice jednou z priorit vedení města, je ovšem otázkou, zda se podaří na
celou akci sehnat dostatek finančních
prostředků.
A jak bude vypadat letošní léto v aquaparku? „Co se týče vstupného, to zatím
zůstává na úrovni loňského. V současné době jsme, troufnu si tvrdit, jedním
z nejlevnějších aquaparků v republice.

Zastupitelé odsouhlasili rozdělení 24,5 milionů

 PaedDr. Miroslav Řebíček

Mezi čtyři hlavní investiční akce, které
město do budoucna plánuje, a na jejichž výstavbu by mohla přispět právě
Evropská unie, patří krytý bazén, lyžařský areál Alšovka, nový lázeňský dům
a mluví se i o golfovém hřišti. Velké
stavební akce, které právě probíhají na
náměstí a v lázních i ty, které se teprve plánují, by měly z Klášterce učinit
lázeňské město s nabídkou kvalitních
služeb, které sem přilákají návštěvníky
z celé České republiky i ze zahraničí.
A kde jsou turisté, tam je menší nezaměstnanost a naopak větší přísun peněz do městské poklady.
Zatímco návrhy na využití peněz z prodeje pozemků ze strany vedení města
směřují převážně na uskutečnění vize
Klášterce jako lázeňského města, část

zastupitelů by s nimi měla jiné plány.
Miroslav Řebíček navrhoval splatit ze
získaných milionů stávající úvěry, které
si město vzalo na rekonstrukci bytových
domů, Ivan Dimun orodoval za školy,
zastupitelka Tropková požadovala opravu silnice do Útočiště. Podle místostarosty Homolky se o všech těchto variantách vážně uvažovalo, ale nakonec
dostaly přednost jiné. Výsledný seznam
je kompromisem a na co se nedostalo tentokrát, to může přijít na řadu až
město obdrží zbývajících šedesát procent z prodeje dalších pozemků na průmyslové zóně. Místostarosta Homolka
navíc zdůraznil, že se dostalo i na ty
stále připomínané školy a komunikace.
Kromě projektů se ze získaných více jak
20 milionů počítá např. se 3 miliony na
dofinancování rekonstrukce příjezdové
silnice na náměstí v úseku od bývalé
banky GE Money k prodejně tabáku,
s 1 milionem na financování nutných
oprav škol, tak aby vyhovovaly přísným
hygienickým normám Evropské unie, či
s 200 tisíci korunami jako příspěvkem
střednímu odbornému učilišti AMOS
na nákup mikrobusu, který budou moci
podle ředitele této školy a městského
radního ing. Marka využívat i žáci ostatních kláštereckých škol. Poté, co bylo na
návrh ing. Dlouhé přidáno ještě 50 tisíc
ZŠ Krátká na úkor Městské energie, byl
radou předložený návrh hlasy 12 zastupitelů schválen. 2 zastupitelé byli proti a
pět se zdrželo hlasování.
-lara-

Placená inzerce

Společnost Městská energie, s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení na
správu části bytového fondu v projektu spol. ČEZ, a.s. Praha a je
před podpisem smlouvy na správu a údržbu bytů a nebytových
budov společnosti ČEZ v okrese Chomutov. Považuji to za poměrně značný úspěch. Podle mého názoru je úspěchem už to, že
byla naše společnost oslovena jednou z největších ﬁrem v zemi a
že Městská energie, s.r.o. byla schopna připravit nabídku na velmi dobré úrovni. Svědčí to o tom, že privatizace ﬁrmy byla krokem správným směrem. Získání této zakázky potvrdilo, že dlouhodobá strategie naší společnosti se začíná úspěšně naplňovat.
Od roku 1998 se postupně měníme v moderní a dynamicky se
rozvíjející společnost na trhu dodávek tepelné energie a správy
nemovitostí. Pochopitelně je tu také faktor stability společnosti v
období případného prodeje bytového fondu města. V této situaci
se nijak neobáváme ztráty trhu prodejem bytů města. Od roku
1998 jsme budovali tým pracovníků, kteří jsou schopni - a nyní
se to ukázalo – uspět i v náročné soutěži. Naše služby neustále
zdokonalujeme a jsme schopni je nabídnout také společenstvím
vlastníků. Chceme uspět především kvalitou.
ing. Zdeněk Šroubek
ředitel spol. Městská energie,

Jen některá hřiště budou opravená, ostatní zaniknou
V poslední době jistě mnozí z vás
zaznamenali několik nově odstraněných pískovišť na sídlištích. Po zimě
tak pokračuje další etapa rušení vybraných dětských hřišť nebo jejich
částí. Na ni později naváže obnova a
modernizace těch zbývajících. Přestože bylo rozhodnutí o budoucnosti
kláštereckých hřišť učiněno už víc
jak před rokem, vyvolá každý další
zrušený dětský plácek mezi obyvateli
přilehlých domů vlnu nevole. Město
sice plánuje vybudovat v nadcházejících letech alespoň dvě velká multifunkční hřiště – v areálu ZŠ Školní a
za ulicí Dlouhá – mnohým to ale ne-

„O budoucnosti kláštereckých hřišť se
rozhodovalo v roce 2004. Participační
komise nejprve počátkem roku vytipovala ze seznamu všech hřišť a pískovišť
ta, která budou obnovena, a ta, která
se zruší. K tomuto navrhovanému seznamu se mohli občané města vyjádřit
v září téhož roku. Veřejné diskuse se ale
zúčastnilo minimum lidí. Rada města
poté participační komisí vytvořený
plán schválila. V současné době tedy
pokračuje odstraňování vybraných
hřišť a pískovišť,“ vysvětluje Simona
Nováková. Nezáviděníhodný osud
čeká ještě např. hřiště před bloky Budovatelská, Krátká, Souběžná nebo

stačí. Maminky s malými dětmi vcelku logicky argumentují, že se bude
jednat spíše o hřiště pro starší děti.
Navíc budou mnohem dál než zrušené pískoviště s prolézačkou, kam bylo
vidět z okna bytu.
Proč tedy město k rušení některých
pískovišť a hřišť přistoupilo? Zůstanou vůbec nějaká nebo se zruší i ty
nově zbudované dřevěné prolézačky
např. mezi ulicemi Lipová - Olšová
nebo Příčná – Družstevní, kde byla v
minulých dnech odstraněna pískoviště? Pro odpovědi na tyto a další otázky
jsme si zašli za Simonou Novákovou z
odboru místního hospodářství.

U Plynárny a řadu pískovišť. Namátkou: v ulici Komenská 461-464, Žitná, Polní, Pod Stadionem 406. Mnohá hřiště ale zůstanou zachována a
projdou nákladnou rekonstrukcí.
Na opravené hřiště se mohou v budoucnu těšit děti z ulic Na Vyhlídce,
Zahradní, Sadová, Mírová, Dukelská,
Družstevní atd.
A důvod, který vede radnici k rušení dětských hřišť? „Česká republika je
vázána řadou evropských norem, které
se týkají právě vybavení dětských hřišť.
Většina hřišť u nás vznikala živelně,
bez jakékoliv kontroly, svépomocí v
akcích “Z“ spolu s výstavbou sídlišť.

Tato hřiště naprosto nevyhovují současným požadavkům na bezpečnost
dětí z hlediska hrozícího úrazu,“ říká
Simona Nováková.
Evropské normy jsou velmi přísné.
Pod jednotlivými prolézačkami se nesmí nacházet asfalt ani beton. Přípustný je pouze písek, štěrk, dřevotříska,
travný porost nebo kůra. Prolézačky
pak musí být ze dřeva nebo plastu.
Zákonná norma například předepisuje i to, jak daleko mají být od sebe jednotlivé příčky na žebříku, aby se tam
dítě nemohlo zaklínit. Každý herní prvek také musí mít tzv. ochranné pásmo pro případ pádu, které se nesmí
překrývat s jiným. Proto se některá
zařízení budou muset přemístit. Jiný
příklad: dříve se skluzavky umisťovaly
tak, aby končily v pískovišti. Pokud má
však pískoviště obrubník, o které by se
dítě mohlo v případě pádu z klouzačky zranit, už normě nevyhovuje.
„Chápu, že lidé nejsou z rušení hřišť
nadšení, ale radnice nemůže postupovat jinak, nechce-li čelit vysoké pokutě
ze strany České obchodní inspekce.
Všechna hřiště musí projít odbornou
kontrolou a nevyhovující vybavení
musí být odstraněno,“ dodává Simona Nováková.
A protože město nemá na to, aby
obnovilo podle platných předpisů
všechna hřiště ve městě, zůstanou
jen některá. „Jenom pravidelná desinfekce pískovišť a výměna písku nás
přijde ročně na desítky tisíc. Oprava a
náhrada za zničené nebo nevyhovující
prolézačky pak na statisíce. Například
nové hřiště v ulici Příčná, které bylo
postaveno v roce 1995, přišlo město na
více než 200 tisíc korun. A podívejte
se tam dneska, v jakém je stavu,“ posteskla si Simona Nováková.
Vezmeme-li v úvahu, že podle ceníku
přijde nová prolézačka splňující předepsané normy podle velikosti a složitosti
na 25 až 300 tisíc korun, pak je rekonstrukce hřišť opravdu drahý špás. A
stačí pár rozjařených výrostků a děti si
opět nebudou mít kde hrát.
-lara-

Závod Českého skateboardového poháru v Klášterci měl svoje plusy i mínusy
17. června se v areálu kláštereckého
skateparku jel 4. z celkem 8 závodů 10.
ročníku série Českého Skateboardového Poháru. Sázka organizátorů na klášterecký skatepark se na internetových
stránkách věnovaných tomuto sportu
bouřlivě diskutovala. Autoři řady příspěvku neskrývali svoje pochyby. Pisatel s přezdívkou Borby neváhal označit
klášterecký skatepark za „fakt hodně
moc tragickej“. Ostatní byli shovívavější, ale upozorňovali na malý prostor,
nekvalitní asfaltový povrch či drobné
nedostatky vybavení. Proč tedy padla volba zrovna na místní sportoviště?
Martin Karas, jeden z organizátorů ČSP,
nám to vysvětlil takto: „ČSP je pořádán
jako národní soutěž. Proto se snažíme,

aby se závody konaly pokud možno po
celé republice. V západní části Čech ale
není žádný jiný skatepark, který by splňoval podmínky. Karlovy Vary skatepark
nemají, v Chebu je v desolátním stavu a
nevyhovuje ani ten v Sokolově. Klášterci se dá vytknout jen nevhodný povrch.
Všechno ostatní je v normě a rozhodně
bych tento park neoznačil za tragický,“
mírní tvrdé odsouzení některých svých
kolegů Martin Karas.
Navzdory pěknému počasí byla návštěvnost ve srovnání s ostatními městy, kde
se závod jel, mnohem nižší. Menší zájem diváků i závodníků si Martin Karas
vysvětluje tím, že se zde podobná akce
konala poprvé. To, že zdejší diváci nebyli z těch „nejzkušenějších“, bylo zřej-

mé. Zatímco ostřílení fanoušci sledovali
průběh závodu z bezpečné vzdálenosti
za železným plotem, skupinky neukázněných dětí se pletly závodníkům doslova pod nohy (lépe řečeno pod prkna). Dlužno dodat, že pořadatelé se je z
těsné blízkosti probíhajících závodů ani
příliš odehnat nesnažili. V mnoha případech jezdec své prkno neovládl a to se
pak řítilo přímo mezi přihlížející omladinu. Představa, že by letící skateboard
zasáhl některé z dětí, které se kolem motaly, do hlavy, není zrovna příjemná. S
názorem, že pořadatelé v tomto případě
trochu selhali, Martin Karas ale nesouhlasil. „Moderátor často upozorňoval,
aby si všichni v bezprostředním okolí
rampy dávali pozor. Během závodu jsme

pak měli jinou práci, než osobně vyhánět
každé dítě, které se tam nachomýtlo. A
najímat si na takovou akci bezpečnostní
službu mi přijde trochu divné.“ Možná
by ale stačil jeden z organizátorů, který
by hlídal vchod do skateparku.
Přestože k žádnému vážnějšímu zranění malých diváků nedošlo, úplně bez karambolů závod neproběhl. „Během jízdy
na rampě se zranil jeden ze závodníků.
Skateboard je náročný sport a k podobným událostem bohužel čas od času dojde,“ přiznává Martin Karas.
Ani v tomto případě ale organizátoři příliš neobstáli. Závod byl sice ihned po incidentu přerušen, ovšem kupu zvědavých
dětí dlouho nikdo neodehnal. Přivolaná
sanitka měla po příjezdu velké problémy

najít na přilehlém a zcela přeplněném
parkovišťátku alespoň kousek volného
místa. Lékařka si pak musela sama probíjet cestu zástupem okolostojících diváků
a hledat vstup do areálu. O chlapce se do
jejího příchodu staraly členky Červeného
kříže, které pro akci zajistilo město Klášterec. Ovšem zdravotnice dohadující se,
jak zraněného vlastně ošetřit, nepůsobily
příliš sebejistě. Bylo štěstím v neštěstí, že
se jednalo pouze o zlomenou nohu.
Všichni účastníci sice podepisují před
začátkem závodu, že se ho účastní na
vlastní nebezpečí, přesto by mohlo být
zázemí závodu na trochu vyšší úrovni. Pak můžeme pořádání podobných
akcí v našem nepříliš „akčním“ městě
jenom uvítat.
-lara-
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Naše město očima studentů kláštereckého gymnázia
Studenti Gymnázia a Střední odborné
školy mají za sebou už i druhou část
ekologického projektu Naše město. Na
dva dny opustili studenti primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, 1.G a 1.S lavice
a vydali se na toulky naším městem. Ti
nejmladší dostali za úkol najít všechna
místa separovaného odpadu a zakreslit
je do mapy. Nejen studenti, ale i jejich
učitelský doprovod neskrýval překvapení nad jejich počtem. Další den na ně
čekala exkurze ve firmě Komunikace Ježek, která má ve městě na starosti právě
svoz a likvidaci odpadu. Organizátor celé
akce ing. Klusák by prostřednictvím našich novin chtěl ještě jednou poděkovat
panu Ježkovi, který se studentům velmi
ochotně věnoval a dokázal zaujmout i ty,
kterým téma odpad příliš nevonělo.
Další skupina tvořená terciány a kvartány hledala po oba dny na území
Klášterce černé skládky, které měli studenti popsat, vyfotografovat a následně zakreslit do mapy. Dlužno dodat,
že navzdory velké snaze se jim za celou dobu pátrání poštěstily pouhé dva
„úlovky“, což je jistě pro město i pro ty,
kdo o něj pečují, dobrá vizitka.
Ti nejstarší se pak měli v rámci ekologického projektu zaměřit na klady
a zápory našeho města z estetického
hlediska. Studenti tak vytvořili desítky snímků zachycujících jak malebná zákoutí Klášterce, tak jeho méně
fotogenické části. Na jedné straně
opravené domy, na druhé zchátralá
budova nádraží.

Výsledkem dvoudenního projektu
jsou četné fotografie a prezentace,
které dostanou k dispozici pracovníci
životního odboru klášterecké radnice.

 Klášterecké nádraží je jedním z mála míst, se kterým se nelze chlubit.

Doufejme, že tento pohled mladých
lidí na naše město bude impulsem k
nějakému konkrétnímu zlepšení.
Ekologickým projektem ale aktivita studentů a učitelů klášterecké
střední školy nekončí. Z trochu jiného soudku je jedna z posledních
velkých akcí před začátkem prázdnin, a to již 6. ročník soutěže „O
pohár ředitele školy GSOŠ.“ Den
ve znamení sportu připravuje trojice tělocvikářů a vše vypukne 29.
června. Plavecké, volejbalové a te-

Pohled do minulosti

nisové závody a turnaje se uskuteční v areálu aquaparku. Ředitel školy
tímto děkuje vedení aquaparku za
vstřícnost.
-lara-

Oznámení

Lázeňský areál. Od svého založení prošel mnoha změnami. Ty největší probíhají samozřejmě v současnosti, ale pamětníci si určitě ještě vzpomenou, když
cestou pro kláštereckou kyselku procházeli okolo chatek, které stály po pravé straně silnice hned vedle dnes nově budovaného lázeňského domu. Jakési
rekreační středisko (dnes bychom asi zvolili slovo kemp) bylo hlavně cílem
vodáků, kteří každoročně sjíždějí Ohři, ale dala se zde prožít i příjemná dovolená. Koncem devadesátých let ale chatky zmizely a v budoucnu tento prostor
bude sloužit hlavně lázeňským hostům k příjemnému odpočinku.
-rony-

V pátek 30.6. a v pondělí 3.7. bude kvůli
stavebním úpravám
uzavřena knihovna.
Případné upomínky
připadající na tyto
dny budou posunuty
do pátku 7.7.

Jeden z nejstarších komorních souborů se představil na zámku
V hudebním salonku kláštereckého
zámku se představilo České noneto.
Tentokrát ale nešlo o jeden z pravidelných koncertů, které organizuje
ve spolupráci se zámkem základní
umělecká škola. Koncert Českého
noneta - jednoho z nejstarších komorních souborů na světě – se v

Klášterci uskutečnil v rámci 42. ročníku hudebního festivalu Ludwiga
van Beethovena.
V souvislosti s tímto festivalem se
na nejrůznějších místech severních
Čech koná mezi 25. květnem a 22.
červnem na osmnáct koncertů. Z
pověření města Teplice ho pořádá

Severočeská filharmonie Teplice.
Teplice, Litoměřice, Osek, Chomutov, Ústí nad Labem, Děčín, Duchcov, Velké Březno, Krupka, Louny,
Klášterec nad Ohří – tam všude se
mohou milovníci vážné hudby těšit
na výkony těch nejlepších interpretů,
kteří si pro tuto příležitost připravili
díla klasických i moderních autorů.
České noneto přivezlo kláštereckému publiku tvorbu z pera převážně
soudobých skladatelů. Dětská suita Jiřího Jarocha, Taneční preludia
Witolda Lutoslawskiho či Nonetto
favaloso Václava Trojana naplňovala typickou představu o moderní
vážné hudbě. Toho, kdo není přílišným obdivovatelem disharmonické
moderny, pak mladí interpreti odměnili za trpělivost příjemnou klasikou – serenádou d moll Antonína
Dvořáka. Těžko říct, jestli za to, že
devět hudebníků hrálo pro pouhou
dvacítku diváků, mohlo krásné počasí, zvolený repertoár, netradiční
den, výše vstupného nebo zda měla
minimální návštěvnost úplně jiný
důvod.
-lara-

PŘIŠLO NA NAŠI ADRESU

Expedice Paříž 2006
Po celý loňský školní rok probíhal na Základní škole Petlérská zajímavý projekt
„Francie země umění“. Na jeho závěr
připravili žáci 8.A program o Francii,
ve kterém se střídaly ukázky písní s
módní přehlídkou klobouků, povídání o malířích, architektuře, ale i
kosmetice a gastronomii. S tímto programem se mnozí seznamovali v průběhu roku nebo třeba na Zámeckých
slavnostech. Celý projekt kulminoval
před několika dny, kdy se uskutečnila
pětidenní expedice do Paříže.
Dlouhodobé přípravy byly odměněny nádherným zážitkem. Hned první
den si děti měly možnost prohlédnout Paříž z ptačí perspektivy - z Eiffelovy věže - procházely se místy, kde
to uměním jen sálá - na Montmartre.

V dalších dnech navštívily i moderní
čtvrť La Défense s Velkou archou, ale
i Latinskou čtvrť s úzkými uličkami.
Prošly se po bulváru Champs Elysses,
který začíná Vítězným obloukem a
končí na Náměstí Svornosti.
Žáci si také vyzkoušeli, jak fungují
různá zařízení a vynálezy v Paláci objevů. Návštěva Paříže byla zakončena
plavbou po Seině nočním velkolepě
osvětleným městem, kterému dominovala svítící Eiffelovka. Na zpáteční
cestě se ještě všichni skvěle pobavili v
největším evropském zábavním parku EUROPAPARK v Německu.
Expedice Paříž se velmi vydařila, bylo
i krásné počasí a děti mají skvělé zážitky. Určitě se mnozí do Paříže vrátí
a budou ji znovu prozkoumávat.
Hana Příšovská

Matná asfaltová plocha rozkvetla v pestrobarevnou květinu
S velmi zajímavým nápadem, jak přivítat léto a s ním přicházející prázdniny, přišla Hana Příšovská, učitelka
na základní škole v Petlérské ulici.
Co takhle nechat rozkvést nádhernou
květinu na asfaltovém hřišti! Nevěříte? To děláte chybu.
Přesně o prvním letním dnu se v 10
hodin dopoledne vyprázdnily všechny třídy školy a cca 360 žáků zaplnilo
areál hřiště. Na první pohled chaotické pobíhání žáků oblečených do
různobarevných triček a dresů začala
jasnými příkazy usměrňovat koordinátora tohoto projektu Marie Pilmajerová. Její nelehký úkol jí usnadňovali
jednotliví třídní učitelé, kteří dopředu
poskytovali informace o tom, kolik
žáků a v jakých barevných trikotech
vyšlou „do akce“. Je potřeba zdůraznit,
že vše proběhlo na první pokus, žádná

generálka neexistovala, ale nikdo ani
na chvíli nepochyboval o úspěchu této
netradiční akce. Žáci společně s pedagogy plnili přesné pokyny a nápad
se záhy změnil v konkrétní podobu.
Na asfaltovém hřišti základní školy
Petlérská opravdu rozkvetla pestrobarevná květina. Fotografie v našich
novinách můžeme bohužel uvést jen
v černobílé podobě, ale celkovou fotodokumentaci, kterou díky velmi
náročnému překonávání překážek
při výstupu na tělocvičnu školy pořídil pan A. Kouba, můžete shlédnout
například na internetových stránkách
školy nebo na www.klnoviny.cz. V
takovýchto projektech chce škola do
budoucna pokračovat, a tak se možná
můžeme těšit na podobnou akci 22.
září, kdy ZŠ Petlérská oficiálně oslaví
30 let od svého otevření.
-rony-
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Město přivítalo nové občánky
Tropické teploty, které zavládly uplynulý pátek, doprovázely nové občánky do obřadní síně kláštereckého
zámku. I když se nesešli všichni pozvaní kluci a holky, přesto mohla zastupitelka Ing. Dlouhá popřát našim
novým mrňouskům vše nejlepší do jejich života. A také přivítat první letošní dvojčátka - holky Anežku a Barborku Šebestovou. Takže tady je máte všechny a ... seznamte se, prosím.
-rony- foto: O.Průcha

Letní kino

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program červen - červenec 2006
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ VE 21.30 HODIN

Anežka a Barbora Šebestová

Veronika Hlaváčková

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

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

písky, štěrky
Martin Polívka
Pavlína Červenková

Celý okres Chomutov a okolí

Kateřina Prokopcová

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298

Natálie Dobrovská

602 418 183
602 418 184
Chcete si přivydělat 10.000,- Kč
měsíčně? Časově nenáročná činnost obchodního zástupce. Vhodné
pro komunikativní osoby s živnostenským listem a mobilním telefonem. V místě Vašeho bydliště.
Zavolejte nám na 800 169 169
a dozvíte se více.
Provident Financial s.r.o.

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

Levně. Spěchá.
Tel.: 724 344 612
Prodám BEARDED KOLIE
- štěňátka STP ze zahraničního
krytí. 4 černobílí pejskové a 4 černobílé fenky. Vhodné na výstavy,
agility nebo jen jako mazlíčkové.
Odběr začátkem července.
Tel.: 605 244 612
Koupím byt 1+2 v osobním
vlastnictví v Klášterci nad Ohří.
Předem děkuji.
Tel.: 721 438 374
Prodám 12 týdnů staré KUŘICE. Hnědý hybrid - snáška v červenci. Cena 80,- Kč/kus. V Rašovicích č. 10 denně od 16.00 hodin.
Tel.: 474 376 870
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1 nebo 3+1 (1+1) v Kláš-

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

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

29. čtvrtek
V JAKO VENDETA*
USA/Německo 200, 132 minut, české titulky. Futuristický příběh je zasazen do
totalitní Británie a vypráví příběh jemné
mladé dívky Evey, která je maskovaným
mužem „V“ zachráněna z nebezpečné situace, kdy jí šlo o život. Tento mistr boje a
klamu je neobyčejně charismatický a snaží se podnítit ostatní spoluobčany, aby se
vzbouřili proti tyranii a útlaku.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

nejtěžší úkol v jeho dosavadní kariéře.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

LETNÍ KINO PRO DĚTI:
30. pátek
KARCOOLKA
USA 2005, 80 minut, český dabing.
Červená Karkulka je sice klasické pohádkové téma, ale zde je vše naopak. Začínáme od konce. “Chlupatí a opeření“ strážci
zákona pátrají po tom, co se odehrálo v
chaloupce babičky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka… Škody a
porušení zákonů jsou závažné – násilné
vloupání, narušení domácího klidu, úmysl
sežrat, máchání sekerou bez povolení. A
nejen to – chrabří strážci zákona musí zjistit, jaká je spojitost případu s Cukrářským
banditou, s tím zloduchem, který má na
svědomí řadu loupeží receptů na sladkosti v cukrárnách ze širokého okolí…
Mládeži přístupné
Vstupné: 30,- Kč

8. sobota
BRATŘI*
Dánsko 2004, 110 minut, české titulky.
Michael je vyslán na vojenskou misi do
Afghánistánu a rovnováha vztahů mezi
bratry se mění navždy. Michael je prohlášen za mrtvého při plnění úkolů mise. Sarah utěšuje Michaelův bratr Jannik a navzdory své pověsti ukazuje, že je schopný
se postarat o sebe i Michaelovu rodinu.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

ČERVENEC
1. sobota
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
ČR 2006, 112 min. Rodinná komedie. Luboš, který pracuje v Alpách jako záchranář,
přijíždí domů do Prahy mnohem dřív, než
původně slíbil. Jeho osmiletá dcera Amálka
je nadšena, a tak odmítne jet na školu v přírodě, aby si užila tatínka. Luboš ale nakonec
jede do Vysokých Tater s celou třídou. Manželce Anně slíbí, že je to jen na pár dní …
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
2. neděle
MLHA*
USA 2005, 100 minut, české titulky.
Obyvatele malého městečka jménem Antonio Bay terorizuje děsivá a nenávistná
síla, která se ukrývá ve smrtící husté mlze.
Pod jejím závojem číhá hrůzyplné tajemství, které musí lidé z města odhalit dříve,
než bude pozdě.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
3. pondělí
KINO NEHRAJE
4. úterý a 5. středa
MISSION: IMPOSSIBLE III*
USA 2006, 126 minut, české titulky.
Tajný agent Ethan Hunt, pro něhož není
splnění žádné mise nemožné, se vrací už
potřetí. Nepředpokládá, že ho čeká asi

6. čtvrtek a 7. pátek
TRÁVA*
USA/Německo 2004, 109 minut, české
titulky. Prohulená ironická adaptace muzikálové parodie dnes již klasického osvětového ﬁlmu proti užívání marihuany z
roku 1936.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

9. neděle
HORY MAJÍ OČI*
USA 2006, 107 minut, české titulky, horor.
V kopcích obklopujících poušt se nachází
skupina přeživších: zmutovaní, vyhládlí a
krvežízniví potomci horníků, kteří zůstali v
oblasti v době jaderných testů.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
10. pondělí
ODVAHA MILOVAT*
Francie 2005, 103 minut, české titulky. V
současné Paříži se seznámíme s dívkou
Shaa, která touží být popovou zpěvačkou.
Mezi pouličními umělci potká talentovaného italského zpěváka Massima. Začnou
spolu vystupovat a postupně se propracují mezi hvězdy pařížské klubové scény.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
11. úterý
SHOW ZAČÍNÁ*
Velká Británie 2005, 103 minut, české
titulky. Londýn, 1937. Laura Hendersonová, bohatá žena, právě pohřbila svého milovaného manžela a k údivu svých
přátel si koupí divadlo – divadlo Windmill
v srdci Soho. Pak je na Lauře, aby vymyslela něco speciálního – postavit na jeviště
nahé holky!
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
12. středa
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
ČR 2006, 90 minut. Současná, přiměřeně
suchá, lehce absurdní ﬁlmová tragikomedie o životě na nádraží.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

1. – 8. července
LETNÍ ŠKOLA STEPU PRO POKROČILÉ
( pro účastníky z celé ČR)
10. – 31. července
Úklid a údržba

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

HUDEBNÍ FESTIVAL - KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY
Zahajovací koncert: 4. 7. - 19.30 hodin ( nádvoří zámku )
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Dana Vlachová – housle
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr,
5. 7. – 14.00 hodin ( renesanční sál )
SETKÁNÍ S MISTRY HOUSLAŘI EMILEM LUPAČEM A TOMÁŠEM SKÁLOU
Druhý koncert: 5. 7. - 19.30 hodin ( renesanční sál )
SLAVNOSTI STRUN
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Kateřina Englichová – harfa
Třetí koncert: 6. 7. - 19.30 hodin ( nádvoří zámku )
LETNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ
Marta Kubišová – zpěv, Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Kryštof Marek – klavír
Čtvrtý koncert: 7. 7. – 20.00 hodin ( nádvoří zámku )
JAROSLAV SVĚCENÝ A JABLKOŇ

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

Pátý koncert: 8. 7. od 19.30 hodin (hudební sál základní umělecké školy)
MLÁDÍ NA PÓDIU
závěrečný koncert účastníků houslových kurzů
-----------------------------------------------------------------Od 4. 7. do 30. 7.
Blažena Martinková, Milan Martiník „PORCELÁN“
Vernisáž výstavy se koná 4. 7. od 17 hodin.
Na vernisáži zahraje na housle mistr Jaroslav Svěcený.
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KL Á ŠTEREC K Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Český skateboardový pohár poprvé v Klášterci
V sobotu (17. 6.) se v areálu skateparku v Klášterci nad Ohří konal
4. závod jubilejního desátého ročníku série Českého Skateboardového
Poháru 2006. Celý závod se konal ve
spolupráci s městem Kláštercem nad
Ohří, které vyšlo pořadatelům velice
vstříc a podpořilo tuto akci. Počasí
závodu přálo, a tak mohlo zhruba
250 diváků zhlédnout velice pěkný
skateboardový závod.

Závodníci soutěžili ve třech disciplínách - streetstyle, minirampa a best
trick - o celkové prize money ve výši
25000,- Kč a dále o 1,2,3 Mp3 přehrávač od sponzora série ČSP2006.
V kvalifikačních jízdách závodu
předvedli velice dobrý výkon jezdci Martin Pek z Prahy, Jirka Puffer
z Děčína, Martin Hanusek z Prahy
a Jan Dušek z Lanškrouna. Jejich
jízdy obsahovaly mnoho obtížných

Na závod sem zavítalo 40 závodníků
z celé České Republiky a Slovenska,
mezi nimiž nechyběla hvězdná jména současné skateboardové scény
jako například Aleš Bubla z Komárova, Marek Zápražný ze slovenských
Malacek, Jan Tomšovský z Hradce
Králové, Andrej Norenko z Prahy,
Ondro Leskovianský z Nové Dubnice, Jan Janda z Karlových Varů, Jakub
Brož z Prahy, Arnošt Ceral z Hradce
Králové, Tadeáš Pavlík z Pardubic
nebo Kamil Poč z Ústí nad Labem.

triků na všech typech překážek. První postupovou pozici z kvalifikace
do semifinále si vybojoval Marek
Zápražný z Malacek, který ukázal
přihlížejícím divákům bezchybnou
jízdu plnou velice těžkých technických triků jako nollie inward heelflip
nebo 360 flip transfer.
V semifinále proti sobě nastoupilo
20 postoupivších jezdců z předchozí
kvalifikace a utkali se o postup do 10
členného finále. Skvělý výkon ukázal
divákům nový talent z Prahy Adam

Lukas, jenž vrátil velice pěkný backside kickflip transfer a Arnošt Ceral
z Hradce Králové, který ve své semifinálové jízdě vrátil dlouhý backside
nosegrind nebo switch frontside boardslide na šikmém zábradlí.
Po semifinále následoval závod v
minirampě, do něhož se přihlásilo
11 závodníků. Již tradičně dominovali této disciplíně ostřílení matadoři
jako Jan Tomšovský z Hradce Králové a Kamil Poč z Ústí nad Labem,
kteří se mezi sebou utkali o první dvě
pozice. Nakonec se tento rádiusový
souboj vyvedl lépe Kamilu Počovi,
který tak získal první místo v této
disciplíně. Smutnou událostí závodu
bylo zranění mladého talentovaného
jezdce Marka Čejchana, jenž si při
ošklivém pádu poranil nohu.
Finálové klání představovalo předposlední část závodu. Roli favorita
tohoto závodu potvrdil i tentokrát
Marek Zápražný se svými bezchybnými jízdami a triky jako nollie
backside lipslide na zábradlí nebo
frontside flip transfer. Překvapením
finále byl určitě výkon Jana Jandy
z Karlových Varů. Honzovy jízdy
byly velice kompaktní a plné obtížných triků. To nakonec rozhodlo v
jeho prospěch a vyneslo mu krásné
druhé místo. Třetí místo si na tomto
závodě vybojoval Ondro Leskovianský z Nové Dubnice. Ondro předvedl velký kickflip transfer a mnoho
čistých grindových triků na všech
překážkách.
Nakonec zbýval závod o nejlepší
trik, kde se všichni závodníci snažili předvést svůj nejobtížnější trik. V
tomto klání uspěl nejlépe Jan Janda z
Karlových Varů se svým trikem 360
flip to lipslide na šikmém zábradlí.

Pohár sice nepřivezli, ale svými výkony nezklamali
Tradiční souboj měst Klášterce a Kadaně proběhl tento víkend na horké
půdě našich sousedů. Termínem
horká půda není myšleno jen počasí,
které dosahovalo teploty přes 30°C,
ale i mírně řečeno rivalita soupeřů.
„Kadaňáci“ si pro naše borce připra-

vili jak tradiční disciplíny, jako například fotbal, volejbal, basket nebo
šipky a kulečník, zároveň ale i nové,
které doposud v soubojích ještě neprobíhaly. Jízda na koloběžce, kolečkové brusle, petanque nebo plavání
byly tak trošku záludné nejen pro

1.



2.

Foto: V. Vlasák

 Nelítostné basketbalové souboje sváděl
místostarosta Václav Homolka (1). David
Biem z životního prostředí zase ukazoval
umění s tágem (2). Ale asi nejvíce obdivu
sklidila „šéfová ﬁnancí“ Jana Zákorová,
když jako vždy velmi zodpovědně hájila
barvy města - tentokrát v pivní štafetě (3).

Klášterečáky, ale i pro úředníky z kadaňské radnice. Ani jedni, ani druzí
nechtěli prodat svoji kůži zadarmo, a
tak byli tentokrát k vidění velmi těsné výsledky. Pravdou je, že skóre 11:5
hovořící ve prospěch kadaňských
zkresluje statečný boj kláštereckých
úředníků. Bohužel je nutno přiznat,
že některé výsledky byly pro naše bojovníky zarážející a sudí by se v několika případech asi měli trochu červenat, když závěrečné ortely vyřkli
pro domácí tým. To už v tuto chvíli
není důležité. Putovní pohár zůstal
opět v držení kadaňské radnice a pro
příští ročník, který by měl mít pod
svojí taktovkou zase Klášterec, bude
zapotřebí zabojovat a pohár konečně
kadaňským „vyfouknout“.

3.

V Ústeckém kraji patří mezi nejlepší
Klášterečtí atleti dosahují pod vedením trenérky Veroniky Blaškové
stabilních výsledků a řadí se mezi
nejúspěšnější závodníky Ústeckého kraje.
To potvrdil například na Krajském přeboru v Ústí nad Labem
Vít Štambera, který startoval v
běhu na 800m. Již před startem
bylo jasné, že nebude mít konkurenci a bude si muset „oddřít“

pro stříbrnou medaili v super
čase 37,97sec. Vylepšil si tak svůj
osobní rekord téměř o 2sec.
Eliška Coufalová se o medaili pokoušela ve dvou disciplínách. Na
nejkratším sprintu 60m postoupila do finálové osmičky časem
8,67sec. Finále se jí ale vůbec nepovedlo. Ztrátu ze „zaspání“ ve
startovních blocích už nemohla
na tak krátké trati dohnat a časem

 Naši úspěšní atleti Vít Štambera a Eliška Coufalová

vše sám. Víťa vyhrál stylem start-cíl a navíc v osobním rekordu.
2:09,08min. Druhou jeho disciplínou byl běh na 300m. Tato trať
sloužila spíše jako trénink a test
jeho rychlosti. Od startu proháněl
mosteckého závodníka, který získal v běhu na 300m na halovém
mistrovství ČR 3.místo. Víťa sice
už v posledních metrech tempu
nestačil, ale nakonec si doběhl

8,82sec jí patřilo konečné 8. místo.
Její další možností získat medaili byl skok daleký. Osobní rekord
493 cm ji řadil do role favoritky.
Eliška ale postoupila do finále s
odřenýma ušima a až posledním
pokusem dlouhým 463 cm si zajistila první místo a tím i titul
Krajské přebornice. Teď čeká naše
atlety menší odpočinek před soustředěním a další částí sezóny.

Říha s Šálkem na medaile nedosáhli

 Jan Říha a Marek Šálek na MS v Karlových Varech medailové příčky neobsadili.

V Karlových Varech se jelo minulý
týden Mistrovství světa ve sjezdu
na divoké vodě. O tom, že se nebude jednat pouze o účast, ale i o medailové naděje, nás měl přesvědčit
i klášterecký závodník Jan Říha,
který vloni vyhrál jeden závod Světového poháru a byl 3. na ME ve
Francii. Říha zabojoval, ale zůstal
těsně pod stupni vítězů. Společně
s Markem Šálkem si přivezl z Mistrovství světa nepopulární 4. a 5.
místo. Blíž k medaili byli při závodě ve sprintu, kdy zajeli druhý nejrychlejší čas na MS. Tento závod
se však jede na součet dvou jízd a
po jejich součtu obsadili celkově

až 5. místo. V závěrečném - nezvykle velmi vyrovnaném závodě
deblových družstev - dominovali
Slováci, kteří porazili o 3,91s druhé Francouze. O dalších 5 vteřin
zpět byli závodníci Německa. Na
Říhu s Šálkem pak zbyla nepopulární bramborová medaile.
Jan Říha však nebyl jediným oficiálním kláštereckým účastníkem
MS. V pozici mezinárodních rozhodčích zde působili Gunter Totzauer a Lenka Demjanová.
Češi celkově vybojovali 10 cenných kovů. Na domácí vodě se reprezentace ČR stala jednoznačně
nejúspěšnější výpravou.
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