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Retardéry v ul. Budovatelská:

Noční můra řidičů

Uplynulé čtyři roky přinesly obyvatelům sídliště Panorama opravené silnice a chodníky, více parkovacích míst,
zrekonstruovaná kontejnerová stání
či nové veřejné osvětlení. Největší
změny přinesla zatím poslední etapa
regenerace sídliště Panorama, která se
týkala ulice Budovatelská. Lidé žijící v
přilehlých „věžácích“ se dočkali nejen
většího počtu parkovacích míst, ale
hlavně nového chodníku, který v této
části sídliště mnoho let citelně chyběl.
Kromě zmíněného chodníku měly
větší bezpečnost chodců zajistit také
tři nově nainstalované retardéry. Toto
opatření se ovšem krátce po své realizaci stalo terčem ostré kritiky. Živá diskuse na téma „retardéry v ulici Budovatelská“ se rozproudila i na místním
internetovém fóru.
„Zajímalo by mě, jakej inteligent vymyslel tak šílený retardéry v Budovatelský
ulici, přes který se dá přejet pomalu jen
s terénním autem. Před každým se musí
úplně zastavit a pak na něj za pomoci
spojky velmi pomaličku najet a když je
auto na vrchu, tak zase strašně pomaličku sjíždět. A to „velmi pomaličku“ je
fakt na místě, protože, pokud před ním
skoro nezastavíš, tak riskuješ poškození
přední nápravy (…) Takže si tam každý pěkně ničí spojku, o exhalacích ani
nemluvím, fakt inteligentní řešení, to
tam rovnou mohli dát kládu přes silnici,“ shrnul v kostce své výhrady k nově
vybudovanému dopravnímu opatření
na sídlišti Panorama jeden z diskutujících a dodává, „řeším to tak, že jezdím
kolem elektra Šimanovský, ale tam se
zase promenádují maminy s kočárkama
a mně je to blbý tam jezdit, když mi musí
uhýbat až na trávu. Tak nevím - buď si
ničit auto, nebo obtěžovat chodce, nebo
chodit pěšky.“
Stačí chvilku pozorovat situaci přímo na místě a je zřejmé, že stejnou
„objízdnou trasu“ volí i mnoho dalších řidičů. O tom, že kritikům nevadí
zpomalovací prahy jako takové, ale
trnem v oku jim je především způsob
jejich provedení, svědčí příspěvek dalšího diskutéra: „Neříkám, že tam nemají
bejt nebo že tam chci jezdit rychle, jen
ať tam klidně retardéry jsou, ale prostě
když jedu s naloženým autem rodinou,
tak na takovejch, co tam jsou, teď škrtnu, i když to auto budu přes ten retardér
tlačit ručně (tzn. skoro nepojedu), tudíž
jsem rád, že přejíždím jen jeden z těch
tří. Přejíždět všechny, tak už mám auto
zespodu obroušený a nemám nárazníky
... na druhou stranu mám malou sestru,
takže jsem rád, že se tam prostě rychle
jezdit nedá, dřív bylo běžný, že se našlo
pár závodníků...“
Nejen pro diskutující ze zmíněného
fóra, ale pro všechny, kterým retardéry
v ulici Budovatelská vadí, máme dobrou zprávu. Podle místostarosty Ing.
Stehlíka město o nedobré situaci ví a v
rámci letošní 5. etapy regenerace sídliště Panorama nechá nájezdy u zpomalovacích prahů upravit.
-lara-

Filipojakubská noc byla prozářená ohnivými plameny

Kulturní grant
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje 2.
kolo grantu v oblasti kultury. Okruh
nazvaný „Barvy léta“ podpoří akce
s důrazem na současnou hudbu, divadlo, tanec, volnou tvorbu atd.
Ve 2. okruhu lze žádat o 70 % nákladů
kulturní akce, maximální výše příspěvku je 50 000,- Kč. Žádosti lze předložit
osobně nebo zaslat poštou či elektronicky do termínu uzávěrky přihlášek,
tj. do 28. května 2010. Rozhodující je
datum doručení žádosti. Žadatelé
mohou provádět konzultace svých
žádostí až do jejich podání s odborem
OKM v úřední době:
po a st od 8.30 - 17.00
tel.: 474 376 431
O doporučení žádosti rozhoduje příslušná komise a Rada města. O přidělení grantu rozhoduje Zastupitelstvo
města. Formuláře potřebné k podání
žádosti naleznete na webu města, lze je
také vyzvednout na odboru OKM.

Pálení čarodějnic nebo také filipojakubská noc se odehrává v noci z 30. dubna
na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Při pálení čarodějnic se lidé večer scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. V pohanských
časech se filipojakubská noc považovala za magickou, lidé věřili, že se čarodějnice slétají na sabat. Ohně se začaly pálit na ochranu před čarodějnicemi. Později se začaly pálit čarodějnice ze slámy a zapalovat košťata.
V Klášterci připravuje slet pro malé i velké čarodějnice každoročně dům dětí a
mládeže. Už několik let po sobě je oblíbeným místem zdejších čarodějnic areál
restaurantu Peřeje, kde mají pro svůj rej ideální podmínky. Výjimkou nebyl ani
letošní rok. Po registraci a vyzvednutí leteckých průkazů před zámkem se čarodějnice všeho druhu přesunuly i s početným doprovodem dospělých do lázní,
kde pro ně organizátorky sletu připravily různé dovednostní soutěže. Nechyběl
samozřejmě ani správný „táborák“ a vyhodnocení soutěže o NEJ čarodějnici.
Hudební doprovod obstarala tentokrát klášterecká kapela Mr. Farao.
-rony-

Zahájení lázenské sezóny 2010
v

sobota 15. 5. 2010 od 12.30 hodin

PROGRAM:

Zahájení

12.30 „Chorchestr“ - Klášterec nad Ohří - ČR
13.30 - „Crescendo“ – Baarn - NL
14.30 - Slavnostní

projev

• Jan Houška, starosta města a hosté
• Svěcení pramenů – R.D. Artur Ściana
15.00 -

Divadelní soubor KLAS

„Znovuobjevení pramene Evženie“
16.10 - „JBO“ - Oederan – DE
17.00 - Koncert orchestrů tří zemí (ČR, DE, NL)
18.00 -

OLYMPIC česká hudební legenda

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server

www.klnoviny.cz

Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí

Co projednávali
klášterečtí zastupitelé
Ve čtvrtek 29. dubna se sešli letos
již podruhé klášterečtí zastupitelé.
Nejvíce diskutovanými body programu byly tentokrát podej „věžáků“ a
žádost o dotaci na výstavbu lázeňského hotelu. Oběma těmto tématům
věnujeme samostatný článek.
Po úvodních informacích vedení města a bloku výborů přišla na řadu zpráva
o projektech, na které město čerpá či
žádá o dotace. Vedoucí odboru rozvoje města Petr Knap informoval zastupitele, že kromě již podaných žádostí
o dotaci na zateplení čtyř mateřských
a dvou základních škol chystá Klášterec pro letošní rok ještě tři další projekty: modernizace víceúčelového
areálu v Klášterci, revitalizace areálu
aquaparku a revitalizace zámeckého
parku – vegetační úpravy.
Nedílnou součástí programu je blok
věnovaný nakládání s majetkem
města. Na řadu tak přišel prodej bytů
a pozemků. Další body jednání se
týkaly přidělování peněz z rozpočtu
města. Obdarovaných bylo tentokrát hned několik. Téměř 3,5 milionu
korun rozdělili zastupitelé zájmovým,
sportovním a ostatním organizacím.
Kromě sportovců a například divadelníků se tak dostalo finanční podpory
i sdružením pro zdravotně handicapované a seniory nebo Poradně pro
rodinu a mezilidské vztahy v Kadani,
která poskytuje své služby také kláštereckým občanům. Příspěvek 100 tisíc
korun poputuje z rozhodnutí zastupitelů Pavlu Škramlíkovi na pořízení
nového odbavovacího systému pro
MHD. Zkrátka nepřišlo ani občanské
sdružení Naděje, kterému zastupitelé
schválili dotaci ve výši 170 tisíc korun,
jež pokryje část nákladů na provoz
noclehárny. V závěru pak zastupitelé
odsouhlasili rozdělení více než 68 tisíc
korun z grantu na podporu kulturní
činnosti.
-lara-
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Lázeňský hotel - dějství třetí
Na den přesně po dvou letech rozhodovali klášterečtí zastupitelé znovu
o výstavbě lázeňského hotelu. Poprvé dali zastupitelé tomuto projektu
zelenou 29. dubna roku 2008, kdy
posvětili plán vedení města ucházet
se o zhruba stomilionovou dotaci
na vybudování Spa Hotelu Evženie.
„Dnes je zřejmé, že bez výstavby hotelu
se nám nepodaří dokončit vizi moderních Lázní Evženie a přeměnu Klášterce
v lázeňské město. Proto v těchto týdnech intenzivně připravujeme ekonomicky rozumný projekt hotelu se 120
lůžky, kongresovým centrem a restauračním zázemím,“ vysvětloval před
dvěma lety tehdejší místostarosta
Tomáš Šroubek.
Kvůli administrativní chybě ale projekt na výstavbu hotelu vypadl hned
v první části hodnocení. Později zrušený odbor strategického rozvoje
v čele s Ing. Mazánkovou začal na
podzim téhož roku připravovat přepracování neúspěšného projektu, tak
aby mohl být na začátku roku 2009
přihlášen do další výzvy. K tomu už
ale nedošlo. Jak nám tehdy k celé
záležitosti řekl starosta Houška: „Ve
2. výzvě byla záruka získat dotaci ve
výši cca 40 milionů korun. Výstavba
hotelu ovšem vycházela na 110 milionů korun. Pokud bychom neměli k dispozici soukromého investora, který by
byl ochoten s námi do této investice jít,
znamenalo by to, že město bude muset
čerpat 70milionový úvěr.“ Do toho
vedení města jít nechtělo a projekt
byl proto odložen.
Sešel se rok s rokem a téma lázeňského hotelu se opět dostalo na pořad
dne. Před kláštereckými zastupiteli
se tentokrát objevila již třetí varianta
hotelu. Změnu, která se za dva roky
s projektem udála, okomentoval
místostarosta Stehlík slovy, že zatímco v prvním případě šlo o „hotel-mercedes“ za 150 milionů korun, nyní

jde o malý hotýlek za cca 54 milionů.
Zhruba stomilionové snížení předpokládaných nákladů oproti první
variantě hotelu bylo dosaženo nejen
redukcí ubytovací kapacity, ale také
vypuštěním kongresového sálu a
hotelové restaurace.
Přestože se většina zastupitelů
shodla na tom, že výstavba hotelu
přispěje k dalšímu rozvoji lázní, závěrečné hlasování nebylo jednoznačnou záležitostí. „Nejsem proti hotelu,
ale v takové podobě to nepodpořím,
nemám dost informací,“ shrnul nesouhlasný postoj některých zastupitelů
Tomáš Šroubek. Návrh, aby byl tento bod programu přesunut na příští
jednání zastupitelů, vedení města
nepřijalo. Důvody, proč je třeba o
něm hlasovat už nyní a není možné
čekat do června, vysvětlil Ing. Stehlík:
„Termín podání žádosti je stanoven na
červenec. Původně jsme měli za to, že
bychom museli připravit komplet nový
projekt, což by znamenalo, že tento
termín nemáme šanci stihnout. Teď se
ale ukázalo, že to není třeba. Můžeme
využít původní projekt, který se jen trochu upraví. Myslím si, že by bylo účelné
se o tuto dotaci pokusit. Když budeme
čekat do červnového zastupitelstva,
není záruka, že se nám podaří včas
vybrat zpracovatele žádosti.“
Po relativně dlouhé diskusi, během
které zazněla řada argumentů jak
pro, tak proti, nakonec zastupitelé
13 hlasy podání žádosti o dotaci na
projekt „Výstavba lázeňského hotelu
v Klášterci nad Ohří“ schválili.
Na závěr dodejme, že v případě úspěchu je třeba počítat s finanční spoluúčastí města ve výši 40 %, což při předpokládané investici 54 milionů činí
21,6 milionů korun. Podle místostarosty Stehlíka by tuto částku mohlo
uhradit buď přímo město ze svého
rozpočtu, nebo případný strategický
investor.
-lara-

Přišlo na adresu redakce ...

Policie informuje ...

Chceme žít s vámi
V úterý 20. dubna se konal v Praze v O2 aréně charitativní koncert ,,Chceme
žít s vámi“. I tento rok vyjel z Klášterce autobus s 50 členy SPMP ČR na tento již
15. ročník, který uváděla moderátorská dvojice Adéla a Dalibor Gondíkovi. Tři
hodiny písní v podání některých našich umělců jako např. Michal David, Petr
Kolář, Kamil Střihavka, Heidi Janků, jsme si užili, zpívali jsme a tančili. Po ukončení koncertu jsme se zastavili u McDonald´s v Dejvicích a pak jsme jeli domů.
Poděkování také patří autobusové dopravě p. Škramlíka. Věřím, že tento den se
vydařil a že na něj budeme ještě dlouho všichni vzpomínat.
Za spokojené výletníky Petra Rompotlová

Máme rádi svoje město

To se jí to vyplatilo ...
X V kláštereckém marketu zadržela ostraha při krádeži 21letou místní obyvatelku.
Zadržená zaplatila u pokladny čokoládu,
ale těhotenský test za 30 korun ukryla
v kapse. Odcizené zboží na vyzvání vydala, krádež nezapírala. Při vyšetřování bylo
zjištěno, že ji za krádeže odsoudil Okresní
soud v Chomutově k podmínečnému
trestu již v lednu letošního roku. Dalšímu
obvinění z trestného činu se pachatelka
nevyhne.

Studenti tříd sexta a III.S se zapojili do úklidu města. Jsme obyvateli Klášterce nad Ohří a také rádi uděláme něco v jeho prospěch. Třída sexta uklízela
v oblasti kolem porcelánky a třída III.S v areálu za tzv. Satankou, v blízkém
okolí kláštereckého Aquaparku. O zábavu měli studenti gymnázia a SOŠ
postaráno a navíc všechny hřálo vědomí, že oslavou Dne Země konkrétně
pomohli a přispěli k ozdravení životního prostředí svých spoluobčanů. Tak
zase za rok nashledanou.
Mgr. Irena Klementová

Z trestného činu přestupek ...
X Klášterečtí policisté přijali oznámení

Návštěvníci, kteří v posledních několika dnech zavítali na klášterecký zámek, si bezpochyby všimli lešení, jež zakrylo průčelí této místní památky. Důvod? Plánovaná oprava
zámecké fasády, na kterou město získalo přes 880 tisíc korun od ministerstva kultury,
právě začala. Původně se pro letošní rok počítalo pouze s rekonstrukcí průčelí a západní části, nyní se ovšem rýsuje možnost opravit zároveň i zbývající dvě strany. Jak informoval zastupitele na jejich dubnovém zasedání vedoucí odboru rozvoje města Petr
Knap, Klášterec se už v této souvislosti uchází o další dotaci z ministerstva kultury. Pod
lešením se kvůli plánované rekonstrukci ocitla také dominanta kláštereckého náměstí
sloup Nejsvětější Trojice. Zatímco výše zmíněné investice ocení hlavně turisté, probíhající opravy komunikací potěší především místní řidiče. Jak silnice do Ciboušova, tak
ulice U Potoka si svým špatným stavem konečně„vysloužily“ celkovou rekonstrukci. Jak
dokládají přiložené snímky, stavební práce jsou už v plném proudu.
-lara-

o krádeži, ke které došlo v jednom místním baru. Návštěvnice uvedla, že 19letý
mladík jí z vesty, odložené na opěradle
židle, odcizil pět tisíc korun v hotovosti a
mobilní telefon. Celkovou škodu stanovila na necelých 7 tisíc korun. Při vyšetřování krádeže však policisté záhy zjistili,
že mladík odcizil pouze mobilní telefon.
Krádež telefonu bude tedy předána příslušné komisi Městského úřadu Klášterec
nad Ohří, neboť se jedná o přestupek
proti majetku. Okradená žena však může
mít ještě problémy, protože uvedenou
hotovost ztratila a odcizení peněz si
vymyslela.

Do lesa jen s ochrankou ...
X Kadaňští policisté přijali oznámení o
napadení 32leté muže. V lese nad Perštejnem na něj zaútočil 20letý mladík z Klášterce nad Ohří a způsobil mu zranění,
které si vyžádalo hospitalizaci v nemocnici. Proč k napadení došlo, je předmětem
dalšího vyšetřování. Útočníkovi hrozí, že
bude obviněn z ublížení na zdraví.

Dcera mu nestačila, chtěl víc ...
X Na policejní útvar v Klášterci nad Ohří
se dostavila místní obyvatelka a oznámila, že jí z bytu zmizel mobilní telefon
a zlaté šperky. Jako pravděpodobného
pachatele označila přítele své dcery, který
s nimi pobýval ve společné domácnosti.
Všechny odcizené věci pak žena nalezla
v místní zastavárně. Vyšetřování prokázalo, že je tam prodal 25letý mladík, který
nereagoval na požadavek majitelky, aby
jí věci vrátil. Policisté zahájili vyšetřování
trestného činu krádeže.

Děti a paní učitelky z MŠ Bruslička děkují zaměstnancům J. Dolejšovi, M. Vochocovi a L. Pozdníčkovi i vedení Povodí Ohře Chomutov Ing. P. Vítovi za umožnění prohlídky kláštereckého jezu.
V měsíci březnu měly děti možnost poznat provoz jezu a tajemství, která skrývá.

Ještě jednou tímto děkujeme

Přišlo na adresu redakce ...

Zkažený pocit z příjemně prožitého odpoledne ...
Dobrý den!!! Opravdu nejsem nevychovaná, i když v
jednání s paní městskou policistkou má pověst, nedivím se, poněkud utrpěla. Ve výhledu dne 19.04.10
bylo krásné odpoledne, a tak jsme se s vnučkou
vydaly na hřbitov. Zapálit svíčku babičce a potěšit se
jarní krásou zámeckého parku! Vnučka si dala zmrzlinu, já kávu v tamější příjemné cukrárně. Cestou
jsme s vnučkou klevetily a cestu si krátily přes dětské
hřiště v proluce mezi rod. domky za Lidlem. Vnučka
vylezla na skluzavku a já pokračovala k východu s
tím, že jen procházíme, jakmile se jednou sklouzne.
V tu chvíli u vchodu na hřiště zastavilo auto Městské
policie. Službu konající policistka mne upozornila,
že se psem na hřišti nemám co pohledávat. Chápu, že takováto vyhláška nejspíš existuje ... ale taky
není pes jako pes :o))) Já toho našeho vořecha měla

u nohy na vodítku (nikoho neiritoval, jen paní policistku) a pod dohledem a zelené sáčky na případný
psí karambol jsem měla v kapse! Uznávám rčení
„na hrubý pytel, hrubá záplata“! Paní policistka mne
oslovila povýšeně, arogantně a nekompromisně!!!
V ten moment bylo po pocitu z příjemně prožitého
odpoledne!!!! Mám z jejího zásahu takový nutkavý
pocit, že největším problémem našeho města jsou
babičky s vnoučaty a voříšci na dětském hřišti! Kde
je Mě. policie, když mne po sídlišti nahání bojový
pes bez vodítka a košíku, ba dokonce i majitele, když
nám vejrostci za barákem demolují skleněné výplně vchodů, když nevychovaní řidiči parkují tak, že z
parkoviště není možné vyjet... i když je místo řádně
označené zákazem zastavení???ATD...ATD!!!!!
Alena Hrabalová

Reakce na článek „Zkažený pocit z příjemně prožitého odpoledne ...“
V reakci na uvedený dopis začnu z jiného konce. Dne 19. 4. letošního roku bylo opravdu slunné odpoledne. Hlídka si během kontroly města všimla několika maminek, které kouřily na dětském hřišti v ul. Sadová,
přičemž nedopalky odhodily pod sebe. Kolegyně šla ženy upozornit na nevhodnost jejich konání. Když
se vracela, tak si povšimla pisatelky, kterou rovněž upozornila - zdůrazňuji upozornila - na to, že dle platné
Obecně závazné vyhlášky nepatří pes na dětské hřiště. Samozřejmě že kolegyně mohla uvedené jednání
řešit např. blokovou pokutou, ale rozhodla se, že dotyčnou pouze upozorní. Byla to naopak paní pisatelka,
která hrubým a osočujícím způsobem napadla kolegyni. Po přečtení dopisu jsem nabyl dojmu, že strážníci
MP jsou neurvalci, kteří jenom řvou na lidi, kteří nic nedělají. Paní pisatelka si musí uvědomit, že zákony platí
pro všechny stejně a že každý občan má kromě práv i své povinnosti. Toto platí samozřejmě i pro strážníky.
Petr Hörbe, velitel Městské policie
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

„Věžáky“ v ulici Mírová mají nového majitele
Jak už víte z úvodního článku, jedním
z projednávaných bodů programu
na dubnovém jednání kláštereckých
zastupitelů byl prodej „věžáků“ na sídlišti Panorama. Ty se město rozhodlo už
dříve prodat jako celek jednomu majiteli namísto prodeje jednotlivých bytů
oprávněným nájemníkům.
O koupi domů projevili zájem celkem tři
uchazeči. Protože se ale třetí z firem přihlásila až po stanoveném termínu, hodnotili zastupitelé pouze dvě nabídky.
Prvním zájemcem byla firma Kvintum,
s.r.o. Stoprocentním vlastníkem této firmy je firma Murom, a.s., která v loňském
roce odkoupila přes 2000 bytů společnosti ČEZ a nyní zajišťuje jejich prodej
nájemníkům. Druhým ze zájemců o
koupi kláštereckých věžáků byl Václav
Kordulík, majitel stavební firmy a firmy
na výrobu oken. Jak zaznělo na jednání zastupitelstva z úst jeho zplnomocněnce, realitám se dlouhodobě věnuje,
kromě bytových a nebytových prostor
po celé republice vlastní také přes 250
bytů v chomutovském „experimentu“,
který v současné době s pomocí dotace
z evropských fondů revitalizuje.
Zástupci obou zájemců byli jednání přítomni a zastupitelé si tak přímo na místě
vyslechli jejich nabídku a následně jim
mohli položit doplňující otázky. Zastupitele zajímala nejen nabízená cena, ale
například také to, jak by ten který uchazeč postupoval v případě neplatičů, zda
by vyšel vstříc lidem, kteří by kvůli náhlé

Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270, 432 01 Kadaň
E-mail: figas@seznam.cz

PLYNOVÁ
ZAŘÍZENÍ

Prodej
Servis
Revize
Kontroly

ŠKO
LA
•
•
•
•
•

O"
K
Č
Í
ŽIVOTA "NEB

Masáže (klasická, Hawajská, Indická, Dornova ... atd.)
Terapie a poradenství v oblasti zdraví a života v harmonii
Meditace, relaxace, harmonizace čaker
Půjčování ezoterické a duchovní literatury
Prodej potravinových doplňků

•
•
•
•

KURZY :
Reiki 1 - 4
Klíč k životu
Zákony života a síla čaker
Krystaloterapie

Májové oslavy vážně i nevážně
Oslavy Svátku práce byly vždy spjaté s monstrózními prvomájovými průvody.
Tedy alespoň do Sametové revoluce. Po ní jako by tento svátek přestal existovat. Mnoho lidí si oddechlo, že se už nemusí povinně účastnit pompézních
oslav, na druhou stranu jsou dodnes tací, kteří to těžce nesou a ani za dlouhá
léta ze sebe nesetřásli stesk po časech, kdy se „hodili do gala“ a s třepetajícími mávátky vyvolávali hesla oslavující bohulibou dobrosrdečnost tehdy jediné vládnoucí strany. Ten, kdo by chtěl zažít atmosféru tehdejší doby, by dnes
musel vyrazit nejspíš do Moskvy, což je trochu z ruky. Anebo by možná stačilo
nakouknout za humna, například do zahrádkářské kolonie Na Špičáku. Tam
už totiž několik let po sobě pojímají oslavy Svátku práce velmi zodpovědně.
Přípravám na tento den věnují mnoho času stráveného v místní „Lékárně“ a
výsledkem jsou vždy originální alegorické vozy, zaručeně pravdivá hesla a
velmi zajímavé kostýmy. Dokonce neopomenou ani takovou důležitou věc,
jakou je občerstvovací stanice. Plamenné proslovy jsou samozřejmostí. I když
letos přece jen podcenili zvukovou techniku, což se jim vymstilo a Píseň práce a Internacionála tentokrát nezazněly. Tak trochu si ustřihli ostudu, protože
si pozvali nejvyššího představitele města - „předsedu místního národního
výboru“ Jana Houšku. Ten sice v první chvíli netušil, že v dnešní době zastává i
takovouto významnou funkci, nicméně jako profesionální politik se nenechal
vyvést z míry a vystřihl proslov přímo z partesu, který všichni zúčastnění uznale
ocenili. Příjemně strávené dopoledne, které si recesisté ze zahrádkářské kolonie připravili, završili nefalšovanou „dopolední“ dršťkovkou.

II. ročník Baletní a hudební přehlídky Klosterlin, která se uskuteční na
zámeckém nádvoří od 30. května
do 1. června, již ťuká na dveře a my
jsme pro vás připravili první soutěžní otázku.
Představení Okna do duše sestává ze 4 choreografií. Uhádnete
choreografii, v rámci níž byla
Lucie Holánková nominována
na Cenu Thálie 2009 za sólový
výstup?
a) Doteky snáře
b) Lyrická
c) Mátový čaj

Své odpovědi nám zašlete na
emailovou adresu klnoviny@klnoviny.cz
Na první tři správné odpovědi
čekají 2 volné vstupenky na představení Okna do duše, které se
uskuteční na kláštereckém zámku
31. května od 20 hodin.

Klášterecké náměstí
zdobí symbol jara
Zcela jiný přístup k prvomájovým oslavám zaujímá již tradičně místní organizace KSČM, která společně s kláštereckým zámkem pořádá tradiční oslavy
v prostorách zámeckého parku. Svoji pozornost zaměřuje jak na dospělé,
tak také na děti. I tentokrát připravili organizátoři pro všechny zúčastněné
hry, soutěže, stánkový prodej nebo předváděcí akce. Chybět samozřejmě
nemohla ani hudba. O tom, jak probíhaly oslavy Svátku práce, se můžete přesvědčit na našem webovém portále www.klnoviny.cz, kde jsme pro vás připravili bohatou fotodokumentaci.
-rony-

Radka Jarošová - Tel.: 724 468 471

Ivana Prokopcová - Tel.: 602 799 669

Tel.: +420 731 101 438

ztrátě zaměstnání nedosáhli na úvěr a
nemohli si byt ve stanoveném termínu
koupit nebo zda je ochoten plně respektovat podmínky dané městem.
Jak představitel firmy Kvintum, s.r.o.
Ing. Drábek, tak zmocněnec druhého z
uchazečů V. Kordulíka se snažili podrobně zodpovědět všechny položené dotazy ze strany zastupitelů. Ti si tak mohli
udělat představu o tom, jaké mají oba
zájemci s„věžáky“ záměry. Oba uchazeči
slíbili, že budou respektovat dané podmínky, tzn. že po případném odkoupení
rozdělí domy na jednotlivé byty, které
pak nabídnou oprávněným nájemníkům za cenu stanovenou městem.
Diskuse o prodeji domů byla dlouhá a
místy velmi vzrušená. Došlo dokonce i
na dohadovací řízení. Některým zastupitelům se nelíbil prodej jako takový,
jiní argumentovali nedostatkem informací. Návrh na stažení tohoto bodu
programu z jednání ovšem neprošel.
Jednou z dlouze diskutovaných otázek
byla také cena, kterou jednotliví uchazeči za koupi věžových domů městu
nabídli. V podmínkách schválených
na únorovém jednání byla stanovena minimální cena 8,8 milionů korun.
Oba uchazeči tuto sumu respektovali,
V. Kordulík nabídl dokonce 9 milionů,
ovšem firma Kvintum, s.r.o. požadovala
od města po splnění všech podmínek
transakční poplatek ve výši 1 milion
korun. Tím by se ovšem svým způsobem dostala pod stanovenou minimální cenu. Na přímý dotaz PaedDr.
Homolky, zda by byla ochotna respektovat podmínky města bez jakýchkoli
dalších výjimek, firma Kvintum nakonec od požadavku na milionový transakční poplatek ustoupila. V závěrečném
hlasování zastupitelé nakonec schválili
prodej dvou věžáků v ulici Mírová uchazeči Václavu Kordulíkovi, který za koupi
obou nemovitostí nabídl vyšší částku,
tj. 9 milionů korun.
-lara-

Vážení a milí čtenáři,

K poslednímu dubnovému dni neodmyslitelně patří také slavnostní vztyčení máje nebo chcete-li májky. Již před
několika dlouhými lety si toto právo
osvojili členové střeleckého spolku AVZO
Měděnec. Za hudebního doprovodu
kapely Chorchestr pod vedením Viliama
Béreše mohli přítomní diváci, kteří se na
náměstí sešli, sledovat zápolící muže,
kteří v nepříjemně větrném počasí měli
opravdu co dělat, aby cca 16metrovou
májku nejen vztyčili, ale hlavně bezpečně ukotvili.
-rony-

Noví občánci města
DDM Volňásek pořádá o letních prázdninách tyto akce:
• 1.7. - 9.7. 2010 (bez svátků) - Příměstský tábor
• 3.7. - 9.7. 2010 - Letní dovolená s tancem v Novém Městě u Jáchymova
(soustředění pro členy kroužku)
• 12.7. - 16.7. 2010 - Příměstský tábor
• 8.8. - 15.8. 2010 - Tábor v Kamenickém Šenově

foto: www.profifotoart.cz

Marie Čápová

Nela Michalcová

Vanessa Hutňanová

Filip Leden

Tereza Vojtková

Josef Karchňák

Laura Nachtigalová

Erik Balaj
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KULTURA
VZPOMÍNKA
Dne 29. 5. 2010 to
bude již 7 let, co nás
navždy opustil
pan Karel Novotný,
který by se 3. 5.
2010 dožil 80 let.
S láskou a úctou
na něj budou vždy
vzpomínat manželka Hana, syn Roman,
dcery Hana a Dáša s rodinami. Všem
nám moc chybí.

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 28. května
Galerie v zámecké věži
S FOTOAPARÁTEM
ZA SKŘÍTKY POHÁDKOVÉ ZEMĚ
Výstava fotografií skřítků výtvarnice Vítězslavy Klimtové očima Pavla Veselého

Klášterecké
výstavy

do 28. května
Weberův dům - SCHKO Labské pískovce
VÝSTAVA PEROKRESEB
PETRA NESVADBY
Výstava je otevřena v pracovních dnech
od 8 do 15 hodin
do 30. června
Galerie Thun
16. VÝSTAVA
MINERÁLŮ A HORNICKÉ HISTORIE
Tradiční výstava minerálů a hornické historie
7. května od 17 hodin
Galerie Kryt
PÁTEČNÍCI
Vernisáž výstavy grafik, fotografií a linorytů

25. úterý v 19.00 hodin

MOON
Velká Británie 2009, 97 minut, české titulky.






  


7. května v 18 hodin
Kino Svět
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
USA 2010, 109 minut, český dabing.
Mládeži přístupné. Vstupné: 70,- Kč

   


Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.
Novinka: pojištění pohřbu PIETA. Možnost předplacení
si pohřbu. Informace v kanceláři pohřební služby.
STÁLÁ SLUŽBA:
Otevírací doba:
Telefon: 602 491 050 po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218

15. května od 12.30
Lázně Evženie
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
15. května od 18 hodin
Zámek
AUSTRALSKÝ VEČER
Komponovaný pořad na téma Austrálie. Fotografie, zážitky z cest a australské
didgeridoo.
Vstupné: 80,-Kč.
15. května v 19 hodin
Kino Svět
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR 2009, 118 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
19. května v 19 hodin
Kino Svět
KVĚT POUŠTĚ
VB / Německo / Rakousko 2009, 124
minut, české titulky. Vstupné: 70,- Kč

náš
tip

Astronaut Sam Bell (Sam
Rockwell) je jediným
zaměstnancem pobývajícím na měsíční základně
firmy Lunar Industries,
se kterou uzavřel tříletou
smlouvu. Jeho úkolem
je kontrolovat jinak plně
zautomatizovanou těžbu
vzácného plynu Helium-3,
který je na Zemi používán
jako palivo. Spojení mezi
základnou a Zemí není
kvůli pravidelným poruchám téměř možné, a tak
je Samovým jediným společníkem a zároveň pomocníkem inteligentní počítač
Gerty. Po téměř třech letech v izolaci si Sam nepřeje nic jiného, než být zpátky na Zemi se svou ženou a malou dcerou, která se narodila těsně před jeho
odjezdem. Do návratu na Zemi mu naštěstí zbývají už pouhé dva týdny. Samův
zdravotní stav se ale začíná zhoršovat. Bolesti hlavy a halucinace, kterými trpí,
způsobí při rutinní prohlídce jednoho z těžebních strojů téměř fatální nehodu,
při které je Sam zraněn. Následně překvapivě zjišťuje, že na Měsíci není sám a co
víc, že jeho svět možná zdaleka není takovým, jak se zdál být…
Mládeži do 12 let nevhodné, Vstupné: 70,- Kč

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

Celkem čtrnáct výstav připravila v letošním roce pro své návštěvníky galerie
Kryt. S první částí výstav jsme vás seznámili na začátku roku, nyní vám představíme zbývající část.
V pátek 7. května se v galerii Kryt
uskuteční v pořadí již šestá letošní
výstava. Galerie pod radnicí bude tentokrát patřit trojici Karel Pobříslo, Josef
Šporgy a Daniel Černý vystavující pod
společným názvem Pátečníci. K vidění
budou fotografie, grafika a linoryty.
Na přelomu května a června zaplní zdi
galerie Kryt výtvory absolventů výtvarného oboru základní umělecké školy.
18. června zahájí vernisáž výstavu
fotografií Vratislava Hůrky. Tento bývalý
student kadaňského gymnázia a absolvent FAMU zahájil svoji uměleckou
dráhu jako fotograf Okresního muzea
Chomutov a později jako fotograf povrchových dolů v Tušimicích, kde v 70. a
80. letech pracoval. V 90. letech sice Vratislav Hůrka - jinak autor oceňovaných
fotografických cyklů Narušení nebo
Cesty - nastoupil profesní dráhu kameramana zpravodajství České televize,
během které procestoval řadu válečných oblastí, fotografování ale zůstal
věrný.
První prázdninovou výstavu obstará
malířka, sochařka, keramička a restaurátorka Sylva Prchlíková. Autorka typicky „naivně prchlíkovských“ městských
zákoutí, krajinek a figurek představí
klášterecké veřejnosti své obrazy od
9. července do 4. srpna. Letní sezónu završí v galerii Kryt výstava ústecké
malířky a textilní výtvarnice Evy Vágnerové, která do Klášterce přiveze malby,
šperky i módu. V září zakusí návštěvníci
galerie Kryt Kouzlo života. Tak se totiž
jmenuje výstava fotografií Věry Podběhlé. Předchozí výstavy zaměřené
spíše na dámskou část uměnímilovné
veřejnosti vystřídá 8. října strohá krása
grafických listů místního architekta Ing.
Tomáše Bernáška.
Předposlední výstavou v galerii Kryt
v letošním roce bude expozice naivních obrazů Lucie Suché. Tato malířkasamouk čerpá svoji inspiraci z lesů, luhů
a hájů kolem řeky Berounky, z prostých
životních situací, které nachází okolo
sebe, a ze života své rodiny. Její tvůrčí
záběr je ale mnohem širší, vedle zmíněných obrazů navrhuje Lucie Suchá loutky, obaly k CD, maluje obrazy ke starým
kramářským písním a také neúnavně
fotografuje.
Pestrou nabídku galerie Kryt završí v
prosinci 3. ročník tradiční předvánoční
výstavy kláštereckých škol s názvem
Klášterecký Betlém.
-lara-

14. května od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ

7. května od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
8. května v 19 hodin
Kino Svět
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR 2009, 102 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
10. a 11. května v 17 hodin
Kino Svět
JAK VYCVIČIT DRAKA
USA 2010, 98 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
13. května v 18 a 19 hodin
Zámek
THUNOVÉ SE VRACÍ
Netradiční prohlídka Muzea českého porcelánu obohacena o autorské představení Divadelní společnosti KLAS.
Vstupenky nutné rezervovat předem!
13. a 14. května v 19 hodin
Kino Svět
MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
USA 2009, 94 minut, české titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč
14. května od 18 hodin
Zámek
KLAVÍRNÍ RECITÁL LUCIE VALČOVÉ
Pořádá Základní umělecká škola

20. května v 19 hodin
Kino Svět
BABYLON A.D.
USA/Francie/VB 2008, 90 minut, české
titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
21. května od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
21. května v 19 hodin
Kino Svět
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
USA/Francie 2009, 98 minut, české titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Spoustová - 11. titul mistryně ČR Babeta Dlouhá překvapila druhým místem
A další do sbírky... Klášterecká závodnice v řecko-římském zápase Michaela Spoustová načala druhou desítku
sbírky titulů mistryně České republiky.
24. 4. v Praze - Chodově vybojovala
už pojedenácté ocenění pro nejlepší
zápasnici naší republiky, tentokrát ve
volném stylu. V kategorii do 72 kg na
ni čekalo devět soupeřek. Los nakonec určil Spoustové tři soupeřky. Dvě
z nich musely žíněnku opustit ještě
před časovým limitem, protože obě
skončily na lopatkách. Také finálový
boj byl pro Michaelu vítězný, když
svoji sokyni porazila jasně na body.
Michaela Spoustová se zápasu věnuje více než15 let. Že je v ní velký talent,
rozpoznal už tenkrát trenér Vasil Želev a nemýlil se. Klášterecká naděje
sbírala ocenění od začátku své sporMichaela Spoustová
tovní kariéry. Její pracovitost a umění
z ní udělaly obávanou soupeřku nejen doma, ale i za hranicemi naší republiky,
kterou 10 let reprezentovala. Nejvíce si cení (mimo republikových titulů) 3. a
5. místa na juniorských mistrovstvích Evropy a 7. místa na mistrovství světa v
kategorii žen, které se konalo v roce 2005 v maďarské Budapešti.

V polovině dubna se klášterečtí karatisté zúčastnili národního
poháru žáků v Sokolově. Nejlépe si vedla Babeta Dlouhá v kategorii starších žákyň, ve které skončila sedmá v kata. V kumite se jí
dokonce podařilo vybojovat stříbrnou medaili.
„Já bych řekla, že se mi to docela povedlo,“ komentovala po závodech svůj výkon karatistka Dlouhá. „Měla jsem jak štěstí, tak smůlu
v některých zápasech. Ale jsem ráda, že to tak dopadlo. První medaile na národním poháru, takže jsem spokojená.“
V kategorii mladších žáků se národního poháru zúčastnili Filip
Šimána a Tomáš Froněk. Filip Šimána skončil v kumite osmý, Froněk třináctý.
„Myslím, že můj výkon na závodech byl docela dobrý,“ svěřil se nám
Tomáš Froněk. „Samozřejmě, že jsem to tak trochu očekával, ale
také jsem se na to musel hodně připravovat, což zabere čas a na to,
kolik nás tam bylo, to bylo docela dobré.“ Spokojený se svým výkonem byl také Filip Šimána: „S osmým místem jsem spokojený hodně. Často se mi to nestává, protože kumite mi moc nejde. Na dalších
závodech se budu hodně snažit, abych dopadl stejně.“
Svého prvního národního poháru se v kláštereckém dresu zúčastnili Jan Karták, Josef Martíček a Michal
Hudák. „Z těchto závodů většinou žádné medaile nevozíme, a tak jsem byl
překvapen, že Babeta Dlouhá přivezla
druhé místo,“ shrnul výsledky závodů Na konci března se gymnastický oddíl
Žabičky SK SPV Klášterec nad Ohří
trenér Josef Patík.

Žabičky sklízely medailovou úrodu

TS Reflex se nominovalo na mistrovství Evropy
Velkého úspěchu dosáhlo kadaňské
taneční studio Reflex na prestižní soutěži
„Budějovický master cup a Worldstars
2010“, kde si na přelomu roku 2009/10
vybojovalo čtyři nominace na světový
šampionát a zároveň mistrovství Evropy.
Toto mistrovství se letos koná 12.- 16. 5.
2010 v chorvatském městě Poreč, avšak
předchází mu ještě nominační předkola
11.- 12. 5. 2010 konaná tamtéž.
TS REFLEX bude reprezentovat 45

tanečníků, kteří budou soutěžit se čtyřmi choreografiemi - v dětské, juniorské
a hlavní věkové kategorii. Hlavní věkovou kategorii budou mimo jiné reprezentovat také studentky klášterecké
SOŠ a Gymnázia - Gabriela Weberová,
Klára Kunstová, Sandra Hajná a Natálie
Rehovičová. TS Reflex jede reprezentovat i Zuzka Kubíčková, která navštěvuje
ZŠ Krátká v Klášterci. Ostatní tanečníci
jsou z Kadaně a okolí.

Taneční studio REFLEX je občanské
sdružení, které sídlí v Kadani na „Teplárně“ a již třetím rokem se věnuje výuce
tanců disco dance, street dance a show
dance. Zhruba stovka tanečníků ve věku
od 3,5 do 23 let je rozdělena do pěti
věkových kategorií. Tanečníci se účastní nejrůznějších vystoupení a musíme
podotknout, že se jim celkem daří.
V tanečním studiu rádi přivítají další
zájemce z Klášterce, kteří se mohou
účastnit náboru, jenž letos proběhne
ve studiu TS REFLEX v Kadani v termínu
od 24. 5. do 11.6. Více informací získáte
na www.tsreflex.blogspot.com nebo u
vedoucí studia Romany Hříbalové - tel.
604 942 194.

zúčastnil krajské soutěže ve sportovní
gymnastice. Cvičenci i cvičenky se poctivě připravovali, což některým přineslo
ovoce v podobně medaile. V kategorii
mladších žákyň se na 2. a 3. místo probojovaly Kateřina Marešová a Tereza
Kolářová. Také další tři místa patřila kláštereckým dívkám. V další kategorii jsme
na medaile nedosáhli, ale i přesto se Jana
Paroubková radovala ze 6. místa. Starší
žákyně se probojovaly všechny tři do první čtveřice. Amálie Švábíková na 1. místě,
Martina Škramlíková na 3. místě a Ivanka
Hoang na 4. místě. Nejlepší kategorií, co
se umístění týče, byly zřejmě starší žákyně
IV a dorostenky. Všech šest dívek obsadilo
první tři místa v pořadí Kristýna Rosen-

baumová, Žaneta Kostelníková a Hana
Korešová za starší žákyně IV, Adéla Rulcová, Petra Topinková a Lucie Škvrnová za
dorostenky. V kategorii žen jsme také měli
zástupkyni. Michaela Klimčáková vybojovala zlatou medaili. Ani kluci na tom
nebyli špatně. Mladší žáky reprezentoval
Štěpán Kostelník, který obsadil 1. místo, a
Lukáš Janda - 2. místo. S nimi v kategorii
byl také Jakub Švůgr, který skončil na 5.
místě. Čtvrtým mužským závodníkem byl
Ondra Páleník, který skončil ve své kategorii mladší žáci II na krásném 1. místě.
Všichni medailoví cvičenci postupují do
republikového kola, které se bude konat
7. – 9. května v Doubí u Třeboně. Všem
dívkám i chlapcům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém kole.
Gabriela Kittnerová

Stolní tenis
24. 4. se konal turnaj Ústeckého kraje
ve stolním tenise kategorie mladšího
žactva. Michaela Růžencová, členka
TJ Klášterec, dokázala vybojovat třetí místo jednotlivců, druhé místo ve
čtyřhře dívek a třetí místo ve smíšené
čtyřhře. Krásný výsledek pro ni i pro
klášterecký tenisový klub.

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Mgr. Ivana Voláková
Poliklinika, Sadová 528, 2. patro, Klášterec nad Ohří
Provozní doba: na objednávku

E-mail: ivavolak@seznam.cz

Nabízíme:

• masáže (klasické, reflexní, anticelulitidové,...)
• zábaly
• dárkové poukazy

℡ +420 728 593 131

Akceptujeme poukázky: UNIŚEK, UNIŠEK+, CADHOC
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Nové číslo vyjde 20.
19. května
června 2008
2010
Uzávěrka příštího čísla je
12.
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6. 2008
2010
Uzávěrka pro inzerenty je
14.
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6. 2008
2010

