Z obsahu :
 Rekonstrukce námìstí a lázní
stihne se to v termínu?
... str. 2
 Živé obrazy
netradièní zámecké prohlídky ... str. 3
 Zaniklé obce
o internetovém portálu s jeho autorem Ing. Pavlem Beranem
... str. 4
 Horké léto bez požárù
Programy kina a zámku

... str. 5

 Big Foot Show
automobiloví kaskadéøi

... str. 6

Čtrnáctideník



Číslo 15/06



26. července 2006

HORKO !! Teploty lámou rekordy

„Už aby tu bylo léto!“ přáli si všichni během předlouhé mrazivé zimy alespoň stokrát. Nastal červenec a rtuť teploměru šplhá vysoko nad třicítku. Po dvou týdnech tropického počasí by mnoho z nás dalo cokoli za alespoň
minimální ochlazení. Ti, kdo mají dovolenou, berou útokem Aquapark a jiné vodní plochy v okolí, z obchodů
mizí balené vody po stovkách, u stánků se zmrzlinou se tvoří předlouhé fronty. Mnohem hůř jsou na tom ti, kteří
jsou nuceni trávit parné dny v práci. Klimatizace běží naplno a kde není k dispozici, objevují se na stolech alespoň
větráky. Odkládají se dlouhé kalhoty a kravaty a led se konzumuje po kilech. Jak nám ale potvrdila většina místních
doktorů, lidé stále ještě rizika vyplývající z letošního rekordně teplého léta podceňují. Vystavují se na slunci i přes
poledne, málo pijí nebo do sebe naopak rozpálení převrátí ledové pití. Úpaly, úžehy, spáleniny či angíny. To jsou
typické „nemoci z léta“. Strávit dovolenou nebo prázdniny místo u vody v posteli na antibiotikách není to pravé
ořechové. Proto se vyplatí dbát osvědčených rad a zbytečně neriskovat.
-lara-

Ledová sprcha po dobu deseti dnů? Chce to zatnout zuby a vydržet!
I když je jednadvacáté století v plném
rozpuku a člověk zhýčkaný všemožnými vymoženostmi moderní doby
by se mohl vznášet v oblacích, přece
jen se stále najde pár věcí, které nás
dokáží vrátit zpět na zem. A každoroční odstávka teplé vody patří k těm,
které se zaryjí hluboko do podvědomí. Vždyť si to přiznejme, kromě plánování dovolených a dětských táborů
si své místo v kalendáři našla i kolonka s poznámkou, kdo je šťastným

vlastníkem kotle, boileru nebo alespoň průtokového ohřívače na teplou
vodu. Toho pak určitý čas v červenci
obdařujeme častějšími návštěvami
než v průběhu roku. Ti, kdo takové
štěstí nemají, sice zaměstnávají veškerou svoji mozkovou kapacitu jedinou
myšlenkou – tedy ke komu se vetřít do
sprchy – musí nakonec, i když velmi
neradi, přistoupit buď na otužování,
nebo se smířit s „lavorovou hygienou“.
Letošní léto je ale daleko milosrdnější než to loňské.
Sice se člověk dusí
horkem, ale má
možnost navštívit
různá koupaliště,
zahradní bazény a
podobná zařízení,
což při loňských
venkovních teplotách okolo dvanácti stupňů bylo
prakticky nemyslitelné. Chce to jen
zvolit tu správnou
taktiku. Nesmí to
být moc daleko,
aby veškerá ta slast
nezmizela v potu
při návratu domů.

Nepříjemná situace samozřejmě přináší nepublikovatelné výrazy směrem
k „viníkovi“ celého tohoto útrpného
období, a tím je generální dodavatel
teplé vody společnost United Energy,
která zajišťuje dopravu vody z elektrárny až do kláštereckých výměníků.
Už loni jsme se zabývali myšlenkou,
zda je opravdu nutné být bez teplé
vody dlouhých deset dní. Vzhledem
k životnosti a stáří potrubí v sídlištích
ale můžeme být rádi, že termíny dokáže společnost United Energy držet
právě na přijatelných deseti dnech.
Není to tak dlouho, co odstávky trvaly ještě i o týden déle. K těmto nutným
opravám, o kterých se na vlastní oči
mohli přesvědčit zejména obyvatelé
ulice 17. listopadu, se musí ještě přičíst každoroční nutná údržba potrubí vedoucího z elektrárny do našeho
města i samotná údržba na elektrárně.
Podtrženo a sečteno – člověk zhýčkaný musí i v jednadvacátém století
zatnout jednou za rok během letního měsíce zuby a vydržet studenou
sprchu, protože je to pořád lepší, než
kdyby se to mělo stát třeba při loňské
mrazivé zimě. To už by si totiž ani s
velmi bohatým slovníkem slangové
češtiny nevystačil.
–rony-
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Památkáři trvají na rekonstrukci,
kde na ni ale vzít peníze, neporadí
O dění v kostele Nejsvětější Trojice, jedné z nejkrásnějších kláštereckých památek, jsme v našich
novinách naposledy psali zhruba
před pěti měsíci. Tehdy v jeho
prostorách vyrostlo lešení a vše
směřovalo k započetí náročné
rekonstrukce rozsáhlých fresek.
Klášterecká farnost na to získala
v loňském roce dotaci 500 tisíc

roce sehnat. Pokud by se tak stalo, zůstal by po celý letošní rok
kostel uzavřen. Určité obavy z
toho měli pořadatelé festivalu
Klášterecké hudební prameny. V
loňském roce se totiž kvůli deštivému počasí většina koncertů
odehrála právě zde. A letos by tak
z důvodu rekonstrukce kostela o
tuto zálohu přišli. Ti z vás, kdo si

korun od Ústeckého kraje. Celková obnova malířské výzdoby
byla ovšem vyčíslena na 3 miliony. Páter Wala tehdy neskrýval
obavy z finanční náročnosti celého projektu, přesto se nevzdával
naděje, že se mu zbývající částku
2,5 miliony podaří v letošním

tento festival nenechali letos ujít,
ovšem vědí, že koncert s Martou
Kubišovou se odehrál právě v
kostele Nejsvětější Trojice. Po lešení zde nebylo ani památky. Na
návštěvníky ale nečekala ani nová
výzdoba. Vše zůstalo při starém.
(více na str.3)

Vážení čtenáři,
je čas dovolených, a tak i redaktoři našich novin zatoužili po odpočinku.
Opět se tedy jako loni odmlčíme skoro na celý měsíc, abychom nabrali
čerstvých sil i myšlenek, které budeme na podzim určitě potřebovat. Město čekají velké akce, ale
také komunální volby. Dovolte
nám tedy, abychom i vám popřáli
prožití krásných dovolených, super zážitky, hlavně šťastné návraUzávěrka příštího čísla je
ty pokud možno bez ztráty bodů
18.srpna
a samozřejmě načerpání nových
Nové
číslo
Kláštereckých
novin
sil a v srpnu opět nashledanou.
vyjde
23.srpna
rony & lara
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Stavební ruch se na konci srpna přesune z centra města na sídliště
Historické centrum Klášterce je už
řadu měsíců jedno velké staveniště. Nejinak je tomu i v areálu lázní.
Termín dokončení obou rozsáhlých
staveb je stanoven na konec srpna.
Mnozí občané začínají při pohledu
na desítky metrů rozkopaných silnic
a chodníků a několik rozestavěných
staveb pochybovat, zda je datum 31.
srpna reálné. Neukouslo si město příliš velký kus krajíce? Je stavební tempo
všech zúčastněných firem a příznivé
počasí dostatečnou zárukou toho, že
se vše stihne do velké oslavy, která je
naplánovaná na 9. září? Podle starosty
Houšky není ani přes značný rozsah

stavby zakomponovat. Díky tomu se
nebudeme muset v blízké ani vzdálenější budoucnosti s podobně rozsáhlou
akcí do starého Klášterce vracet,“ je přesvědčen starosta Houška. „Zcela jistě se
jedná o stavbu technologicky, finančně
i časově velmi náročnou. Přiznávám,
že ani já jsem možná její náročnost a
rozsah nedokázal dopředu odhadnout.
Omlouvám se všem lidem, kterých jsme
se tímto dotkli, a prosím je ještě o pár
týdnů strpení. Zároveň znovu zdůrazňuji, že 31. srpna budou rekonstrukce
náměstí a přilehlých ulic i stavební práce
v lázeňském areálu dokončeny.“
Zatímco konec prázdnin přinese do

Tím ale stavební aktivity v našem městě
nekončí. 1. září bude také termínem zahájení prací na „Duhovém hřišti“ v areálu ZŠ Školní. Na jeho realizaci získalo
město částku 300 tisíc z projektu prevence kriminality a 2 miliony korun od
společnosti ČEZ. Nové veřejně přístupné hřiště by mělo disponovat mimo jiné
dráhou na petanque a v budoucnu i on
line dráhou. Tato stavba by se ale měla
obyvatel města podle starosty Houšky
dotknout minimálně. V druhé polovině letošního roku se počítá také se

zahájením prací v lokalitě za Dlouhou
ulicí, kde by měla vzniknout sportovně
relaxační zóna. I na tuto stavbu získalo
město finanční prostředky od ČEZu.
V první části projektu se bude jednat
o úpravě koryta potoka, který se často
rozlévá do okolí, a na řadu přijde také
úprava okolní zeleně
„Od září se stavební činnost přesune
do sídlišť. Já ale věřím, že se to jejich
obyvatel nedotkne tolik jako lidí ve
starém městě,“ myslí si starosta Jan
Houška.
-lara-

Do útulku pejska sami umístit nemůžete
Horka panující v těchto dnech snášejí
těžko nejen někteří lidé, ale teploty vysoko přesahující třicítku nedělají dobře
ani zvířatům. Jak se s tropickými červencovými dny vyrovnávají psi v kláštereckém útulku, na to jsme se byli zeptat
jeho správce MVDr. Jana Vopálky.
„V současné době máme v útulku 25
psů a myslím si, že to teplo snášejí dobře. Dbáme samozřejmě na to, aby měli
denně dostatečný přísun tekutin. Co se
týče sluníčka, tak každý kotec má průchod dovnitř do budovy, kde je chladněji.
Když je tedy psům venku nepříjemně,
mohou si sami zalézt dovnitř. Teď v létě

extrémní teploty nějak zvlášť vadily,“ je
přesvědčen MVDr. Vopálka. Je pravda,
že psi čekající v zavřeném autě na parkovišti u nákupních středisek jsou na
tom mnohem hůř.
Protože je to už rok, co má klášterecký
útulek nového provozovatele, došlo i na
krátké bilancování. „Útulek jsme přebírali s osmnácti psi. Od 1. června loňského roku jsme do dnešního dne vydali 37
psů a přijali 69,“ vypočítává MVDr. Vopálka. Přísun pejsků do útulku je zcela
nepravidelný a nedá se říct, že by jich
například po Vánocích přibývalo víc.
„Kapacita útulku je plus mínus 29 psů,

 Starosta města Jan Houška diskutuje průběh prací na Chomutovské ulici s občany

stavby termín 31. srpna ohrožen.
„Chtěl bych občany ujistit, že posledního srpna bude stavba dokončena. Starý Klášterec se opět zklidní a vrátí se
sem podmínky pro slušné žití. Stavební
dělníky a těžké stroje vystřídají turisté
a město začne žít jinak než stavebním
ruchem. Termín 31. 8. zaručují veškeré
smlouvy a dokumenty,“ mírní starosta Houška případné obavy. Ukončit
stavební práce v termínu se podle něj
podaří i přes to, že stavba je rozsáhlejší,
než se plánovalo na začátku. „V původním projektu se například nepočítalo
s pracemi v zákoutích Chomutovské
ulice, ani s rekonstrukcí celé ulice Svatopluka Čecha. Naštěstí se nám tyto
předtím neplánované akce podařilo
jak finančně, tak organizačně do této

historického centra města zklidnění,
obyvatelé sídliště na Panoramě se budou muset obrnit trpělivostí. „1. září se
začne realizovat akce regenerace sídliště
Panorama. V rámci první etapy dojde
k rekonstrukci celé páteřní komunikace
ulice Školní dole od potoka až k areálu
Aquaparku. Podél celé silnice vznikne
řada nových parkovacích míst. V příštím
roce se pak bude město ucházet o dotaci
na další etapu revitalizace Panoramy.
Pokud Klášterec dotaci získá, bude projekt pokračoval uvnitř samotného sídliště. Dojde na chodníky, parkoviště a silnici v ulici Budovatelská, úpravy čekají
také prostranství před zdejší prodejnou.
V druhé polovině roku tedy poznají zase
občané sídlišť, co to znamená stavební
ruch,“ upozorňuje starosta Houška.

V jakém stádiu se v současné době nachází instalace kamerového systému?
O jeho zavedení se mluví již téměř rok
a zatím se stále nic neděje.
Několik měsíců trvala samotná příprava
celého projektu, na jehož kvalitě závisel
úspěch či neúspěch při získání dotace.
O rozdělení finančních prostředků z
programu Partnerství, který je zaměřen
na prevenci kriminality, se rozhodovalo
na ministerstvu vnitra koncem března
letošního roku. Na kamerový systém
jsme tehdy získali částku 1,3 miliony korun. V červnu pak rada města schválila
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zakázky. Před dvěma týdny pak rada
města konečný výběr odložila a město v
současné době jedná s firmami, které se
umístily ve výběrovém řízení na prvních
dvou místech. Jde o významnou investi-

ci a je proto důležité vybrat skutečně tu
nejlepší nabídku. A to hlavně s ohledem
na technické parametry a možnost budoucího rozvoje. Aby nebyl systém zastaralý už pár let po svém spuštění a nemuseli jsme ho nákladně modernizovat.
Vše se proto konzultuje s odborníkem
na městské kamerové systémy. Takováto
akce rozhodně nejde uspěchat. Protože
jsme byli s přípravou celého projektu v
předstihu, můžeme si delší čas na výběr
zhotovitele dovolit. Realizaci předpokládám někdy v září, říjnu. Podmínkou
dotace je, aby byl celý systém uveden do
provozu do konce letošního roku a rozhodně se neobávám, že bychom tento
termín nestihli. Město v současné době
navíc zvažuje instalovat v tomto prvním
kole ještě čtvrtou kameru v areálu lázní
Evženie.
Tím bude projekt městského kamerového systému ukončen?
To zdaleka ne. Již teď chystáme ve spolupráci s Policií ČR projekt, se kterým se
budeme ucházet v příštím roce o dotaci
na rozšíření kamerového systému o další
dvě kamery. Moje představa je taková, že
by se mohly nacházet v ulici Královehradecká a 17. listopadu. Výběr lokality pro
umístění kamer je velmi důležitý. Hlavně by měly být na místech, kde je velké
seskupení lidí a majetku, a která byla
vyhodnocena jako určitým způsobem

kapacitu,“ vysvětluje MVDr. Vopálka.
Pejsky vozí do útulku hlavně strážníci
městské policie. Jde převážně o psi toulavé, které odchytí na ulicích. „Lidé by
měli vědět, že psa k nám do útulku může
odevzdat pouze městská policie. Pokud
někdo přijde sám s pejskem, nemůžeme
od něj psa přijmout. Útulek je placen z
rozpočtu města, a je tak úplně logické, že
město chce mít přehled o tom, kdy a jakého psa jsme přijali. Kvůli této evidenci
musí jít veškerý příjem právě přes městskou policii. Město musí mít jistotu, že se
tam žádný pes nedostane neoprávněně,“
upozorňuje MVDr. Vopálka. Pokud
jste se tedy rozhodli, že už svého pejska nechcete a hodláte ho předat správcům útulku, ani to nezkoušejte. Pokud
si ale naopak chcete z útulku nějakého
psa vyzvednout, jsou vám jeho brány a
kotce otevřené. Všichni pejsci jsou očkovaní a očipovaní. A pokud se chcete
s pejskem víc seznámit, můžete si ho
podle MVDr. Vopálky vzít z útulku na
procházku a teprve pak se rozhodnout,
jestli ho vrátíte, nebo se stane členem
vaší rodiny.
-lara-

MP informuje
 MVDr. Jan Vopálka seznamuje se psím útulkem Martu Kubišovou, která si našla čas
před svým koncertem v rámci festivalu Klášterecké prameny a útulek navštívila

se tam ochlazují, v zimě se tam zase
chodili ohřát. Je tam vytápění a průchod
do venkovních kotců je zakryt plachtou. Proto si nemyslím, že by jim tyto

ale už jsme jich tu měli i 32. Počet psů se
velmi rychle mění. Jeden den jste v normě a druhý den najdete za vraty útulku
ošatku se šesti štěňaty a rázem překročíte

Město bude mít svůj kamerový systém do konce roku
Letošní rok je pro městskou policii rokem změn, který jí přinesl řadu nových
pravomocí a povinností. Mohou za to
hlavně dva nové zákony: od 1. ledna
platící tzv. protikuřácký zákon a hlavně
novela silničního zákona, která vstoupila
v platnost 1. července. Klášterecká městská policie bude mít letos ještě o jednu
velkou změnu navíc. Připravuje se totiž
na zavedení městského kamerového
dohlížecího systému. O všech těchto novinkách jsme si povídali s velitelem kláštereckých strážníků Petrem Hörbem.

TANEČNÍ 2006
Kulturní dům přijímá přihlášky
do kurzu tance
a společenské výchovy.
Vyučují: Dagmar Knížetová a
Stanislav Gráf.
Zahájení již 8. září.
Kurzovné: 1 500,- Kč.
Vzhledem k velkému zájmu
v minulém roce
se nezapomeňte
včas přihlásit!
Bližší informace osobně v
KD nebo na tel. 474 375 726.

riziková. V současné době také řešíme
personální otázky. Zavedení kamerového systému si zcela jistě vyžádá přijetí
dalších pracovníků.
Kromě kamer vás v současné době
jistě zaměstnává i nový silniční zákon,
který poskytl městské policii řadu pravomocí. Které to jsou, tomu jsme se
věnovali podrobně v našem minulém
čísle. Mě by teď spíš zajímalo, jak jich
konkrétně využili klášterečtí strážníci.
Už jste od 1. července uskutečnili nějakou akci zaměřenou přímo na dodržování nových silničních pravidel?
Žádná taková speciální akce na potírání dopravních přestupků v režii kláštereckých strážníků se nekonala. Nešli
jsme cestou některých našich kolegů,
kteří se 1. července postavili na silnice a
kontrolovali jednoho řidiče za druhým.
Prioritou zůstává udržování veřejného
pořádku a není naší politikou naplnit za
každou cenu městkou pokladnu, jak to
bylo prezentováno v médiích.
Co například tolik diskutované měření
rychlosti a nulová tolerance strážníků
v některých městech?
Městská policie v Klášterci zatím radarem nedisponuje, a proto na území města měří rychlost Policie ČR. To, že jsme
neuskutečnili žádnou akci zaměřenou
výlučně na dodržování nového silniční-

ho zákona, ale neznamená, že případné
přestupky ignorujeme. Nulovou toleranci zastáváme v případě alkoholu za volantem, jízdy bez příslušného řidičského
oprávnění nebo například při parkování
na místě vyhrazeném handicapovaným
občanům. Spáchané přestupky řešíme
individuálně a zatím většinou nevyužíváme maximální sazbu, kterou nám zákon umožňuje udělit. To ale neznamená,
že ji v budoucnu využívat nebudeme.
Lidé by si ale měli hlavně uvědomit, že
předpisy nedodržují kvůli policii, ale
kvůli sobě.
Začátkem roku začal platit tzv. protikuřácký zákon. I on přidal městské policii
určité kompetence. Jaké jsou za jeho
půlroční fungování vaše zkušenosti s
ním. Kontrolujete jeho dodržování?
Tak samozřejmě. Zde se dá problém rozdělit na dvě části. Zaprvé je to kouření
ve škole a pak kouření na zastávkách. V
prvním případě jsou hříšníky hlavně mladiství a zde to řešíme převážně domluvou.
V případě, že se ale jedná o opakované
porušení zákona, udělujeme pokutu až ve
výši 500 korun. Co se týče zákazu kouření
na zastávkách, tak jeho dodržování kontrolujeme hlavně v rámci pravidelných
pochůzek. Maximální udělená pokuta je v
tomto případě 1000 korun. K jejímu udělení ale přistupujeme ojediněle. Většinou
stačí napomenutí.
-lara-

MP v současné době řeší krádež
kovových částí sloužících majitelům k vjezdu do jejich garáží v
ulici Kpt. Jaroše. Nenechavý sběrač kovů zde odcizil hned několik
nájezdů a majitelům tak přidělal
značné vrásky.
V uplynulých čtrnácti dnech
řešila MP dva případy, kdy byli
na ulici nalezeni zranění ptáci.
Jednalo se o poštolku a v druhém případě o rorýse obecného.
Oba ptáci byli převezeni do ZOO
Chomutov, kde o ně bude náležitě
postaráno.
Strážníci byli přivoláni k roztržce mezi několika občany domu v
Mírové ulici č.p 480. Mezi nájemníky zde došlo doslova k „fackovačce“, nemluvě o nepřeberném
množství hrubých nadávek, kterými se navzájem častovali. Po vyslechnutí všech účastníků a svědků
incidentu, bude celý případ předán
na přestupkovou komisi k dalšímu
projednání.
Dosud neznámý pachatel se v
noci z 15. na 16.7. bavil tím, že
převrátil a rozházel odpadkový
koš a prokopl dveře chemického
WC u tržnice. V letních měsících
se podobným způsobem baví
mládež dost často. V poslední
době se několikrát strážníkům
podařilo dopadnout vandaly přímo při činu.
Velitel MP P. Hörbe
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Zámecké prohlídky už tradičně zpestřily Živé obrazy
Již třetím rokem se jeden z prázdninových víkendů na kláštereckém
zámku nese ve znamení Živých obrazů. Během netradičních prohlídek se
návštěvníci místo obvyklé přednášky
o historii zdejšího panství z úst průvodců dočkají inscenovaných scének v
podání herců profesionálních divadel
a studentů DAMU. Hlavním hrdinou
letošních „Živých obrazů“ byl doktor
medicíny Johann Weyer. Vystřídal tak
na postu průvodce Magistra Edwarda Kelleyho, který vládl netradičním
červencovým prohlídkám na severočeských zámcích v loňském roce.
Návštěvníci zámku se načas proměnili
v žáky medicíny, které Johann Weyer
zasvěcoval do tajů dobové psychiatrie.
Hlavním cílem této akce je seznámit
návštěvníky s historií zábavnou formou. Netradiční průvodce si často vybere nějakou „oběť“ z publika, kterou
se snaží zapojit do celé hry. Proto je
jasné, že žádná prohlídka nemůže být
stejná. Každá výprava reaguje jinak,
a to je jedno z kouzel Živých obrazů.
Velice šťastnou ruku měl průvodce na

 Návštěvníci se při prohlídce zámku s Živými obrazy nenudili.

kláštereckém zámku při sobotní prohlídce, když oslovil Ivu Eiglspergerovou, která se ve společnosti šlechticů
a urozených pánů cítila jako doma,
neboť je držitelkou vlastního rodového
erbu. Oba dva si během celé prohlídky
skvěle přizvukovali.

Protože paní Eiglspergerová na sebe
prozradila, že prožila řadu let v Klášterci, nedalo nám to, abychom si s ní
trochu nepopovídali. Rozhovor nejen
o tom, jak se člověk stane držitelem rodového erbu, vám přinášíme na jiném
místě našich novin.
-lara-

Voda v Ohři bude čistější i díky nové klášterecké čistírně odpadních vod
V červnu letošního roku byl ukončen
rozsáhlý projekt ISPA Podkrušnohoří, v jehož rámci došlo k celkové
rekonstrukci klášterecké čistírny
odpadních vod. Projekt, na jehož financování se spolupodílela Evropská
unie, Státní fond životního prostředí
ČR a Severočeská vodárenská společnost, byl zahájen v druhé polovině
roku 2004 a celkové náklady byly vyčísleny na 900 milionů korun.

Kromě čistírny v Klášterci se dočkaly
rekonstrukce také čistírny odpadních
vod v Jirkově, Kadani, Údlicích a
Žatci. Další části projektu zahrnovaly rekonstrukci úpravny pitné vody
Hradiště a dostavbu kanalizační sítě
v Ústí nad Labem, Chabařovicích a
Povrlech.
Zhotovitelem projektu rekonstrukce
čistíren odpadních vod bylo Sdružení firem Podkrušnohoří ČOV, které
tvořily firmy Metrostav, a.s., Praha,
Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice a ŽS Brno, a.s., Brno. Cílem projektu bylo splnění evropských směrnic,
které stanovují limity pro vypouštění
odpadních vod do vod povrchových.

Čistírny po rekonstrukci musí být
například schopné odstranit z odpadních vod dusík a fosfor. Zlepšení
výsledků čištění by mělo být doprovázeno také snížením zátěže okolí
čističek aerosoly a hlukem. Pět zrekonstruovaných čistíren odpadních
vod v regionu vyhovuje nyní všem
předpisům a normám platným v ČR
i v EU a mělo by výrazně přispět k
ochraně životního prostředí v povodí

řeky Ohře.
S rekonstrukcí čistírny v Klášterci se
začalo v průběhu ledna 2005. Zdejší
čistírna odpadních vod je mechanicko - biologickou čistírnou. Slouží
k čištění odpadních vod výhradně z
Klášterce nad Ohří. Vyčištěná voda je
vypouštěna do řeky Ohře. Rekonstruovaná čistírna nyní zajišťuje již zmíněné odstraňování dusíku a fosforu.
Hrubé předčištění bylo doplněno o
lapák štěrku a o separátor písku. Stará
část čistírny odpadních vod (ČOV)
byla upravena na dvojici usazovacích
nádrží a na havarijní a akumulační
jímku. Z nové části ČOV byl vytvořen biologický stupeň. Byly postaveny

Ředitelka Základní školy
Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
vyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení funkce
zástupkyně/zástupce pro II.stupeň školy
předpokládaný nástup 28.8.2006
Informace na www.1zsklasterec.cz
Český svaz chovatelů ZO Klášterec nad Ohří
pořádá ve dnech 20. a 21.srpna 2005
VÝSTAVU DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA

na dvoře rybářského domu
Výstava otevřena
v sobotu 20.srpna od 8°° hodin do 18°° hodin
v neděli 21.srpna od 8°° hodin do 12°° hodin
vstupné 20,- Kč, děti zdarma

Je třeba dát si na něj pozor
Při procházkách po Klášterci a jeho okolí můžete narazit na vysokou rostlinu s obrovským okoličnatým květenstvím bílé nebo nažloutlé barvy, které může mít až jeden metr
v průměru. Jedná se o rostlinu s příznačným názvem bolševník. Přestože se k nám tato
kytička původem z Kavkazu dostala v druhé polovině 19. století jako okrasná rostlina,
která měla prý zkrášlit panství knížete Metternicha v Kynžvartu, je nyní považována
nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích severní polokoule za velmi nebezpečný invazní druh, který rozvrací ekosystém a navíc může ohrozit lidské zdraví. V
současné době je známo na 600 lokalit jeho výskytu ve volné přírodě. Pokud se někde
uchytí, je boj s ním záležitostí na několik let.
„Jedna rostlina vyprodukuje až 30 000 semen. Ta si uchovávají klíčivost 8 - 12 let. Kromě bolševníku velkolepého u nás roste bolševník obecný. Ovládne-li nějaký prostor,
jen těžko se ho příroda v dohledné době sama zbaví, a k jeho vyhubení je třeba zásah
člověka. Porost bolševníku velkolepého vytváří prostředí absolutně nevhodné pro růst
téměř všech rostlin, včetně semenáčků stromů a představuje zdravotní riziko pro zvěř
a člověka,“ varuje David Biem z odboru životního prostředí.
Kalamitního stavu dosáhlo rozšíření bolševníku v severních a západních Čechách. „V
boji proti této invazivní rostlině je důležitá maximální prevence, spočívající v pečlivé
likvidaci všech osamělých jedinců, kteří by mohli založit novou enklávu. Podle českých
zákonů je majitel pozemku povinen zabezpečit nešíření této rostliny,“ upozorňuje David
Biem. „V současné době provádíme kontrolu a majitelům pozemků, na kterých se tato
rostlina nachází zasíláme výzvu k její likvidaci. Nejvíce se jich nachází asi v okolí porcelánky. Likvidovat se musí i další invazivní rostliny, jako jsou například křídlovka netýkavka nebo zlatobýl, které sem nepatří a utlačují ostatní květenu,“ vysvětluje David Biem.
Boj s bolševníkem ovšem není jednoduchá záležitost. „Vzhledem ke zdravotním rizikům je nezbytné používat při likvidaci bolševníku vhodné ochranné oblečení, které
nepropustí nebezpečné tekutiny z rostliny, a samozřejmě ochranné brýle. Mechanické
odstranění je nutno provést pokud možno před vysemeněním rostliny. To je zhruba
nejpozději do poloviny května. I tak má ale jen omezený účinek, protože rostlina má
vysokou regenerační schopnost a dokáže znovu vyrůst z kořenů. Jednotlivé rostliny
je tedy potřeba celé vykopat, rozsekat na kousky a ty zlikvidovat. Kosení či podobná
likvidace má jen omezený účinek. Účinnější je chemický postřik,“ nabízí možná řešení
problému zvaného bolševník David Biem.
Každý, kdo přijde s bolševníkem do styku, by si měl uvědomit, že se jedná o jedovatou
rostlinu. Tekutina z lodyh a listů této rostliny obsahuje látky, které ve tmě jen dráždí kůži,
na denním světle ale způsobují těžké poleptání a puchýře. Je zde i riziko vážného poškození zraku. Zranění jsou velmi bolestivá a velmi těžce se hojí. Jejich pozůstatky, jako
jsou pigmentace a jizvy, zůstávají patrné přinejmenším celé měsíce.
-lara-

nové kruhové dosazovací nádrže průměru 17 m. V kalovém hospodářství
bylo doplněno strojní zahuštění kalu,
jímka na kalovou vodu a příjmová
fekální stanice. Kapacita ČOV byla
zvýšena zhruba o 10 % pro možnosti
zvýšení výhledového přítoku i znečištění. Čistírna je vybavena také novým
systémem řízení.
-lara-

Farníci sami kostel nezachrání, ale najít sponzora není jednoduché
Kostel Nejsvětější Trojice je jednou z
nejzajímavějších památek našeho města. Letos se podle plánu měla dokončit
jeho rekonstrukce, ale bohužel se tak
nestalo. Proč? Pro odpověď jsme si zašli za páterem Walou.
„V průběhu uplynulých šesti měsíců jsme
se snažili všemi způsoby získat zbývající částku 2,5 milionu korun. Opět jsme
proto podali žádost o dotaci na kraj,
tentokrát jsme ovšem neuspěli. Každou
druhou neděli se pořádala při mši mezi
farníky sbírka na opravu kostela. Zdejší obec věřících není ale příliš početná
a tvoří ji z velké většiny staří lidé, kteří
sami těch peněz moc nemají. I tak jsme
pokaždé vybrali kolem pěti tisíc, za což
jsem jim velmi vděčný. Chodily dokonce
i příspěvky od anonymních dárců. To vše
ale samozřejmě nemohlo zdaleka stačit.
Oslovil jsem proto největší klášterecké
podnikatele a firmy na průmyslové zóně
se žádostí o sponzorování těchto oprav,“
popisuje páter Wala svoji snahu o získání potřebných 2,5 milionu korun. Tato
cesta se ale ukázala jako slepá.
„Rozeslal jsem asi třicítku pozvánek Na
faře jsme pro ně připravili posezení, kde
jsem jim chtěl přednést svoji žádost, pozval jsem i památkáře, kteří by je seznámili se stavem kostela a s připravovanou
rekonstrukcí. Drtivá většina oslovených
zástupců firem a podnikatelů ovšem
moje pozvání zcela ignorovala. Nenašli
dokonce ani tolik slušnosti, aby dali vědět,
že nepřijdou. Ze třiceti oslovených se dostavili pouze zástupci klášterecké radnice,
společnosti Městská energie a Tušimic.
Chtěl bych jim touto cestou velmi poděkovat za jejich ochotu. Město Klášterec
nad Ohří nabídlo 250 tisíc s tím, že v současné době nám kvůli finančně velmi náročným stavebním akcím, které probíhají
na náměstí a v lázeňské zóně, nemohou
poskytnout větší částku. V červnu už bylo
tedy jasné, že se nám zbývající více než 2
miliony nepodaří zajistit. Byli jsme proto
nuceni nechat strhnout lešení, protože jen
jeho pronájem je velmi drahý,“ popisuje
nezdar celé akce páter Wala. „Naštěstí se

nám na poslední chvíli podařilo zafixovat
stávající štukovou výzdobu, která byla
provedena před třemi lety, na další zhruba rok. Památkáři na nás ale velmi tlačí a
důrazně trvají na provedení rekonstrukce
malířské výzdoby v co nejkratším možném termínu. Kde na to ovšem máme
vzít, to nám neporadí,“ dodává s trpkým
úsměvem páter Wala.
Kostel ale neprovází pouze neúspěch.
Některé věci se naopak podařily. Koncem června byla například konečně
opravena opadávající omítka, která
ohrožovala již přes rok kolemjdoucí.
Částku 50 tisíc na provedení oprav poskytlo město Klášterec nad Ohří. I letos
pak pokračují opravy oltáře sv. Josefa,

to ale není. Tento kostel není přeci jen pro
věřící. Je to sice církevní stavba, ale hlavně to je kulturní památka, je to odkaz
našich předků. Chtěl bych, aby byly brány tohoto kostela otevřené všem lidem
a velmi jsem uvítal, že se stal útočištěm
několika koncertů Kláštereckých hudebních pramenů. Mistr Svěcený chválil jeho
nádherné prostory a výbornou akustiku,
a to je myslím pro tento kostel to nejlepší
doporučení,“ myslí si páter Wala.
A má ještě jedno přání. „Mým velkým
snem je, aby se v budoucnu podařilo
opravit zdejší varhany. Pocházejí z 18.
století a patří mezi největší v republice. Bylo by krásné tu pořádat něco na
způsob Litoměřického varhanního léta.

 Lešení bylo postavené, kostel byl na rekonstrukci připraven. Bohužel peníze chyběly.

které probíhají již třetím rokem. „Celková částka na rekonstrukci tohoto oltáře byla vyčíslena na 950 tisíc. Letos jsme
získali 230 tisíc od ministerstva kultury
a do listopadu bychom proto mohli být
hotovy. Na rok 2007 pak připravujeme
žádost o dotaci na 1. etapu rekonstrukce
oltáře Panny Marie,“ vypočítává páter
Wala další nutné opravy v kostele Nejsvětější Trojice.
„Někteří lidé si možná myslí, že je zbytečné dávat tolik peněz do kostela, který navštíví jen pár desítek věřících na mši. Tak

Ovšem částku 1,7 milionů na jejich rekonstrukci asi seženeme v současné situaci těžko,“ obává se páter Wala. „Mnoho
lidí mi řeklo, že kdybych hledal sponzory pro nějaký sportovní klub, měl bych
větší naději, než když sháním peníze na
církevní kulturní památku. Já ale pořád
doufám a jsem vděčný všem lidem dobré
vůle, kteří mají k tomuto kostelu vztah
bez ohledu na to, zda jsou věřící či nikoli,
a kteří se snaží přispět jakýmkoli způsobem k jeho zvelebení,“ dodává závěrem
páter Wala.
-lara-
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Obce, které musely zaniknout, nesmí zmizet z mysli lidí §§
V našem městě žije stále mnoho lidí, kteří museli většinou nedobrovolně opustit své domovy a místa, kde se narodili, vyrůstali a žili po dlouhá léta. Obce, které musely ustoupit těžbě uhlí zanikly, a tak jim zůstaly už jen vzpomínky, možná pár
zažloutlých fotek … Ale celkový obraz se pomalu postupně vytrácí. Co však dnešní mladí lidé, mají vůbec nějakou možnost
zjistit informace o místech, která tvořila součást života našeho regionu? Věřte, že mají. Na internetovém portálu www.zanikleobce.cz naleznete mnoho informací a dobových fotografií nejen z našeho regionu a nejen o obcích, které zanikly kvůli těžbě
uhlí. Autor tohoto projektu Ing. Pavel Beran žil delší dobu v zahraničí, a tak až po více jak roce od spuštění těchto internetových stránek jsme mu mohli položit otázku, kde a jak se zrodil nápad mapovat zaniklé obce.

 Ing. Pavel Beran

EUROKOV 2006

„Už když jsem se před lety toulal po okolních lesích a kopcích, které považuji za
nádherné, jsem si všímal, že nacházím
různé kamenné základy a zajímalo mě,
o co se jedná, co tam kdysi stálo. Začal
jsem sbírat staré pohlednice zdejšího
okolí. Časem jsem se dostal k publikaci
Historičtí svědkové doby od Zdeny Binterové, kterou vydala obecně prospěšná
společnost Zaniklé obce a města chomutovského regionu, která sídlí v Perštejně.
Tato kniha mi přímo učarovala a moje
chození po okolních lesích a zdejší okolní krajině dostalo úplně jinou dimenzi.
Je to takový lexikon zdejších zaniklých

obcích, který obsahuje stručný popis asi
stovky obcí, historii, vývoj počtu obyvatelstva, důvod zániku, výčet památek
a zejména velké množství obrazového
materiálu. Hledal jsem podle dobových
fotografií a pohledů, kde stála která kaplička, mlýn atd. v této knize vyobrazený.
Žil jsem v myšlence, že by stálo za to tuto
knížku rozšířit, jít dál. Seznámil jsem se
s různými sběrateli, kteří mají obrovské
množství materiálů spojených s tímto
regionem, a ačkoli zde třeba nikdy nežili, mají stovky dobových pohlednic
z naší oblasti. Měl jsem za to, že bude
správné umožnit tento materiál shlédnout i ostatním lidem. No a nejjednodušší cesta, jak to dnes udělat, je pomocí
internetových stránek. Je to za celkem
minimální finanční náklady, má k tomu
přístup kdokoli a jeho obrovská výhoda
oproti jakékoli publikaci je to, že se jedná
o médium otevřené, jehož obsah se dá
stále doplňovat a rozšiřovat.
Říkal jsem si, že by se časem připojili další
sběratelé a následnou sbírku fotografií a
pohlednic bychom mohli dále neomezeně rozšiřovat bez ohledu na náklady. Věděl jsem dopředu, že bych se tomu mohl
věnovat pouze ve svém volném čase. A
tak, až když jsem odjel na pracovní stáž
do Kanady - i když jsem ekonom a ne
programátor ani historik - začal jsem na
internetových stránkách opravdu pracovat a věnoval se zaniklým obcím Cho-

V. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
SOCHAŘŮ V KOVU
A UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
V ATELIÉRU „MELOUN“
V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
OD 18.8 DO 20.8. 2006
19.8. - 20.8. PŘÍSTUPNO VEŘEJNOSTI
V PROSTORÁCH ZÁMECKÉHO PARKU

mutovska a Karlovarska. Stránky jsem
spustil v dubnu 2005. Dostával jsem
od začátku řadu podnětů a kladných
reakcí. Lidé chtěli, aby se přidaly další
a další zaniklé obce. Denně mě zahlcovali novými obrázky a informacemi. Postupně jsem přidal Šumavu a zjistil, že
už nejsem schopen tyto informace sám
zpracovávat. Rozhodl jsem se, že celý
portál udělám více interaktivní. Stránky
jsem přepracoval tak, aby tam lidé mohli
sami vkládat články, obrázky, aby s nimi
mohli dále pracovat. A tak celý portál
začal žít vlastním životem. Moje role je
dnes spíše moderátorská, kdy se snažím
ověřovat vkládané informace. V současné době máme zmapováno zhruba 1100
míst po celé České republice, databáze
obsahuje 1700 dobových obrázků, hlavně pohlednic a asi 600 článků,“ seznámil nás se svým projektem jeho autor
Ing. Pavel Beran.
Kdo se tedy zajímáte o historii našeho
regionu ať už profesionálně, nebo jako
laik, určitě věnujte čas návštěvě tohoto
internetového portálu, kde naleznete
ohromné množství informací, které
by jinak zmizely do zapomnění a nebýt lidí, jako je Ing. Beran, zůstalo by
opravdu jen pár vzpomínek, které by
jednou vyprchaly a budoucí pokolení
by už stěží vědělo, kde stál třeba Vernéřov, Mikulovice, Kralupy u Chomutova,
Doupov, Písečnice, Rusová a mnoho a
mnoho dalších míst.
-rony-

Cestovní pasy

§§

Od 1. září tohoto roku se začnou vydávat cestovní pasy s biometrickými údaji. Podoba cestovních dokladů se příliš nezmění, nově budou
ale obsahovat čip s digitalizovanými osobními údaji držitele, především
fotograﬁi obličeje. Česká republika se k zavedení těchto pasů zavázala
v rezoluci Evropské unie, kterou v roce 2004 schválily všechny členské
země. Nové pasy s digitálními údaji mají přispět k větší bezpečnosti zvláště s ohledem na zvýšenou hrozbu terorizmu. Správní poplatek za nové
pasy je stanoven na 600,- Kč oproti současným 200 korunám. Mnozí se
tak snaží na poslední chvíli zažádat ještě o „starý“ pas za původní cenu.
Žádosti o něj budou na kláštereckém městském úřadě přijímat do 18.
srpna do 13. hodiny. V období mezi 21. srpnem až 1. září budou vydávány pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji s platností 1 rok
za správní poplatek 600,- Kč. Od 1. září pak budou vydávány už pouze
pasy s biometrickými údaji. Kromě trojnásobné ceny s sebou vydávání
nových pasů přináší řadu dalších závažných změn. V první řadě o ně
budou moci obyvatelé Klášterce zažádat pouze na Městském úřadě v
Kadani, který sídlí v budově za Mikulovickou bránou. Zájemce o pas nemusí předkládat fotograﬁi, protože ta bude pořízena zaměstnanci úřadu
přímo na místě. Digitální snímek obličeje bude zatím hlavním identiﬁkačním znakem. Od února 2008 se pak přidá otisk prstu a do budoucna se
počítá například se skenováním oční duhovky. Poslední důležitou informací je, že do pasu rodičů nebude možné zapsat děti do 15 let. Ty budou
muset mít svůj vlastní cestovní doklad. Všichni držitelé cestovních dokladů, kteří se děsí nějaké povinné výměny, mohou zůstat v klidu. Stávající
pasy zůstávají v platnosti až do doby, která je v nich uvedená. A jak je to
přesně s dobou platnosti a s poplatky za pasy vydávané od 1. září 2006?
Cestovní pas pro občany starší 15 let bude mít dobu platnosti deset let a
jeho vydání přijde na 600 korun. Dětem ve věku 5-15 let bude pas vydán
na pět let za správní poplatek 100 korun. Doba pro vyřízení žádosti o cestovní pas je v obou případech stanovena na 30 dnů. Lhůta pro vydání
pasu pro děti do 5 let je pouze patnáctidenní. Rodiče za jejich pas zaplatí
50 korun a jeho platnost bude omezena na jeden rok.
-lara* POZOR - Poslední šance * * POZOR - Poslední šance *

Letní stanový tábor Ohnišov u Dobrušky v Orlických horách
nabízí poslední volná místa ve 4. turnusu,
který se uskuteční od 12. 8. do 26.8.
Zájemci se mohou přihlásit do 31. července
hlavnímu vedoucímu Mgr. Bišovi na tel. č. 777 989 860.
Tábor je určen pro děti ve věku 6-15 let.
Letní stanový tábor se nachází v podhůří Orlických hor na okraji malebné vesničky Ohnišov. Je umístěn na slunné louce obklopené lesy a v horkých letních
dnech se v blízkosti nachází přírodní koupaliště. Táborová činnost je zaměřena
především na sport, turistiku, přírodovědu a v hezkých teplých dnech neomezeně
na koupání. Tyto aktivity lze zpestřit i autobusovými výlety do blízkého okolí Ratibořice, Babiččino údolí, Dvůr Králové se Safari, Adršpašské skály ...

Vědí, že jsou jiní. Jenom o tom nemluví
Žijí mezi námi. Mohou to být vaši sou- ze svých předků právoplatným držitelem
sedé, spolupracovníci, přátelé. Myslíte erbu. A protože předložil veškeré potřebné
si, že je dobře znáte. Myslíte si, že jsou doklady, rodokmeny a úřední listiny, byl
stejní jako ostatní. Na první pohled na mu erb v roce 1998 Zemskou stavovskou
nich není nic zvláštního. A přesto jsou rodovou unií slavnostně udělen a od té
jiní. Ne, nemluvím o zakuklených mi- doby se mohl titulovat urozený pán Rumozemšťanech. Mám na mysli lidi, dolf Kapoun ze Džbánu,“ pokračuje Iva
kteří se mohou pochlubit něčím výji- Eiglspergerová. „Otec dostal erbovní cermečným, i když to většinou nedělají. tifikát, kde se mimo jiné říká, že na tento
Jsou to držitelé vlastního erbu.
erb a predikát ze Džbánu mají nárok i
Předkové, rodinný původ,
rodové tradice. Slova, která pro dnešního člověka
už ztratila význam. Důraz
se klade na majetek, moc,
kariéru. Mezi námi jsou
ale stále ještě tací, pro které tato slova něco znamenají. Jsou to lidé, kteří se
zajímají o původ a historii
své rodiny, o osudy svých
předků. Takovým byl i
otec Ivy Eiglspergerové,
kterou mnozí budou znát
spíše pod jménem Neuderthová. „Můj tatínek
pracoval léta na dráze. Byl
to úředník tělem i duší. Pečlivý, trpělivý, svědomitý systematik. Když pak odešel do
důchodu, spojily se tyto jeho
vlastnosti se zájmem o historii. Tak jako jiní začnou
v důchodu pečovat o zahradu, můj otec se vrhl na
 Paní Iva Eiglspergová ze Džbánu s erbovním certiﬁkátem
genealogii naší rodiny. Pět
let objížděl muzea, matriky a archívy po všichni jeho legitimní potomci a jejich pocelé republice. Pět let pátral po všech in- tomků potomci obého pohlaví,“ dodává
formacích a zmínkách o našich předcích. Iva Eiglspergerová. Paní Eiglspergerová
Vždycky, když už chtěl skončit, vykoukl žije sice už třináct let v Bavorsku, v Klášna něj ze zažloutlých stránek matrik ně- terci ale dále bydlí její děti Martin Neujaký další prapaprapředek a hledání po- derth a Andrea Mokrišová a její synové
kračovalo dál,“ vzpomíná na svého otce Daniel a Michal. Možná je znáte. Možná
Iva Eiglspergerová. „To už nebyl jenom jste si mysleli, že jsou stejní jako všichni
koníček. Byla to pro něj náplň života, po- ostatní. Teď už víte že ne. Mají svůj vlastslání. A jeho trpělivost a zaujetí nakonec ní erb. Že jste to netušili? Možná je takopřineslo své ovoce. Zjistil, že je po jednom vých lidí v našem městě víc. A prostě o

tom jenom nemluví.
„Nevím, jestli je v Klášterci ještě někdo
s erbem. Ale docela ráda bych to věděla
a seznámila se s ním. Možná bychom se
mohli díky tomuto článku o sobě dozvědět
a snad se i sejít a vyměnit si zkušenosti,“
doufá Iva Eiglspergerová.
Vyvolalo ve vás vyprávění paní Eiglspergerové touhu vydat se po stopách své
vlastní rodiny? Pak se připravte, že to
není nic snadného. „Otce to stálo spoustu času a také peněz. Ono nahlédnout do
archivu nebo matriky, respektive nechat
si udělat nějakou kopii, rozhodně není
zadarmo. A toho cestování. Na druhou
stranu vás pátrání po předcích zavede do
všech koutů republiky. Poznáte spoustu
zajímavých míst a lidí. Otec se díky svému pátrání seznámil s řadou vzdálených
příbuzných, dokonce i v Kanadě a Švýcarsku, o kterých do té doby neměl ani
potuchu,“ říká Iva Eiglspergerová.
Zní to lákavě. Máte-li čas, peníze a
hlavně chuť, můžete se do toho pustit hned. Připravte se ale, že spíš než
bohatého bezdětného strýčka z pátého kolene nebo šlechtice objevíte
mezi svými příbuznými úplně obyčejné lidi. Ale i seznámení s nimi
může být zajímavé. Nakonec vás
nebude ani mrzet zjištění, že žádný
erb nevlastníte.
-lara-

 Rodinný erb potomků pánů ze Džbánu
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I když je velké horko, hasiči nezaznamenali žádný větší požár
Klášterečtí dobrovolní hasiči mají hned
několik důvodů ke spokojenosti. Navzdory panujícím vedrům nemuseli
zatím zasahovat u žádného velkého
požáru a díky úsporám si mohli dovolit i určitou renovaci požární stanice.
„V rámci úspory v rozpočtu, samozřejmě že ne na úkor bezpečnosti hasičů, se
nám podařilo ušetřit finanční prostředky,
které jsme investovali do pořízení nových
výjezdových vrat u garáží. Ta původní už
byla značně zastaralá, zrezlá, a nedoléhala. Přinášela tak velké ztráty na energiích. Navíc byla ještě dvoukřídlá a musela
se otvírat ručně. Nová vrata jsou již plně
automatizovaná. Zatím máme dvoje a
v srpnu by měla přibýt další. Čtyři nová
vrata přijdou včetně instalace na 310
tisíc korun. Částkou 62 tisíc nám na ně
přispěli profesionální hasiči, kteří jsou u
nás v pronájmu,“ informoval nás velitel
SDH Josef Herout.
To ale není jediná investiční akce kláštereckých hasičů. „V nejbližší době nás čeká
oprava vysokozdvižné plošiny. Ta má rok
výroby 1972 a přes naši neustálou péči
neprošla letos revizní zkouškou. Protože to
je jediné zařízení svého druhu v severozápadní části našeho okresu, je nutné provést
potřebné opravy co nejdříve. Město nám
na ně vyčlenilo 30 tisíc z havarijního fondu. Jinak tato plošina prošla před šesti lety
větší opravou a je plně schopná provozu,“
ujišťuje Josef Herout.
Náplní práce hasičů už dnes není zdaleka jen vyjíždět k požárům. Tomu
odpovídá i pořizované vybavení. Klášterečtí hasiči si tak před časem pořídili
například nové kalové motorové čerpa-

Zámek

dlo, které se používá hlavně v případě
povodní na odčerpávání vody ze zatopených sklepů. V příštím roce plánuje
Josef Herout ušetřit další prostředky a
za případné finanční pomoci od města opravit střechu garáží, která je také
v dost špatném stavu. Kromě nového
vybavení považuje Josef Herout za pozitivní i automatické závory, které umožňují mnohem rychlejší přesun do druhé
části města.
Co se týče výjezdů, těch měli klášterečtí

Ušáku. K žádnému většímu požáru způsobenému letošními vysokými teplotami
naštěstí na území města ani v okolních
lesích zatím nedošlo,“ pochvaluje si
Josef Herout. Ale ani v relativně klidnějším období netrpí klášterečtí hasiči
nedostatkem práce, jak potvrzuje jejich
velitel. „Jednotka dál provádí pravidelnou odbornou přípravu, výcvik, údržbu
techniky a požární stanice a v neposlední
řadě jsou členové 24 hodin denně na pohotovosti prostřednictvím pagerů.“ Kro-

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ VE 21.30 HODIN
26. středa
VŠECHNO NEJLEPŠÍ*
ČR 2006, 93 minut.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
LETNÍ KINO PRO DĚTI:
27. čtvrtek
DIVOČINA*
USA 2006, 82 minut, český dabing. Film
Divočina z produkce Walt Disney Pictures.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč

30. neděle
MATCH POINT – HRA OSUDU
USA/VB 2005, 124 minut, české titulky. Film
o společenském vzestupu mladého muže
a děsivých následcích jeho ctižádosti.
Mládeži do 12 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

hasiči od začátku letošního roku 38.
Většinou se jednalo o zásahy technického rázu, jakou jsou likvidace olejových
skvrn nebo obtížného hmyzu. „Naším
největším letošním zásahem byl březnový
výjezd k hořící skládce v Tušimicích a likvidace větrné smrště v Blově. Z poslední
doby to byl například požár hrabanky u

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

29. 7. od 14 hodin
LETNÍ KONCERT U SALA TERRENY
HRAJE DECHOVKA MILANA BARANIJAKA
-----------------------------------------------------------------18. 8. - 20. 8.
EUROKOV 2006
5. ročník mezinárodního setkání sochařů v kovu a uměleckých kovářů
s nočním kováním a v keltském stylu.
-----------------------------------------------------------------VÝSTAVY
19. 8. - 30. 9.
Výstava kovových plastik účastníků EUROKOVU 2006
od 14. 7. do 13. 8. ve velkém renesančním sále zámku
UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ KARLOVARSKA
„ARTKABINET 2006“
- Keramika, porcelán, obrazy, plastiky
Od 28. 7. do 30. 7.
FUCHSIE - KRÁLOVNY POLOSTÍNU
- velká prodejní výstava fuchsií v sala terreně.

mě toho jednotka sboru dobrovolných
hasičů asistuje při nejrůznějších akcích
města a pořádá v rámci prevence ukázky zásahu hasičské techniky pro děti ze
škol a školek.
-lara-

PŘIŠLO NA NAŠI ADRESU
Vedení domova důchodců v čele s
ředitelkou Bobisudovou, uspořádalo
pro své seniory opékání buřtů.
Součástí domova důchodců je zahrada
s jasany a javory, s posezením, tanečním parketem a zahradním krbem. V
příjemném prostředí nám hrál na klávesy a zpíval pan František Fiřt. Sestřička
masérka, cvičitelka Maruška na parketě
vytančila kde kterou důchodkyni. Vrchní sestřička Radka i ostatní sestřičky a
paní ředitelka potěšily tanečkem.
Hlavní opékač buřtů z ergoterapie,
usměvavý Stanislav, měl plné ruce
práce. Opéci 100 buřtů bylo mistrovské dílo. Buřty byly pěkně propečené,
křupavé. Všem chutnalo! K pití bylo
pivo a minerálka. Sestřička Miluška z
ergoterapie věnovala pozornost a péči
vozíčkářům.
Byl to krásný, prosluněný den, který
byl pro nás důchodce pohlazením,
radostí a kratičkým zapomněním na
zdravotní problémy těla a stáří.
Za domov důchodců děkuje
obyvatelka Marie Nevrlá.

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Kontakt:
D. Náprstek, Školní 504, Klášterec
nad Ohří
Prodám družstevní byt 2+1.
Spěchá!
Tel.: 605 716 845
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 čer-

nobílé 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
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1 nebo 3+1 (1+1) v Klášterci nebo v Kadani. Jen čestné jednání. Možno i v rodinném domku
nebo okále. Lze i částečně zařízený.
Volejte nebo pište sms.
Tel.: 606 843 709
Provádím veškeré stavební práce. Pouze o víkendech. Jsem levný.
Tel.: 723 007 849
Hledám pronájem bytu 1+1 v
Klášterci nad Ohří. Solidní jednání.
Tel.: 607 918 005
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

tel.:474 375 701

Program červenec - srpen 2006

28. pátek a 29. sobota
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR*
USA 2006, 90 minut, české titulky. Závěrečná kapitola ﬁlmové trilogie.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

KONCERTY

Prodám dívčí kolo zn. Madison
(věk 8 - 12 let) velmi dobrý stav.
Cena 1500,- Kč.
Tel.: 724 802 804
Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, nové z neuskutečněné stavby, 2 ks, bílé a hnědé, kazetové, částečně prosklené,
zdobené dvojitými izoskly, výroba
SRN. PC 9.000 Kč a 22.000 Kč,
prodám za 4.800 Kč a 8.800 Kč.
Dopravu zajistím zdarma.
Tel.: 777 106 709
Prodám štěňata, Bernský salašnický, očkovaná, odčervená, bez
průkazu původu. Odběr možný na
konci července 2006.
Tel.: 606 934 208
Hledám výpomoc v domácnosti. Po - Čt 3 hodiny denně.
Tel.: 474 371 061
Prodám eternit nový 1000 ks
- 10 000,- Kč. Šicí stroj šlapací
zn.VERITAS - 1000,-Kč. Starší
nábytek r.v. 1947 - obývák, ložnice, psací stůl, peřiny a různé věci z
pozůstalosti. Daruji 3 měs. koťata.

Letní kino

Klášterec nad Ohří

31. pondělí
PANIC JE NANIC
ČR 2006, 90 minut. „Panic je nanic“ je mottem hlavních hrdinů, tří šestnáctiletých kamarádů z Prahy, kteří na pár týdnů vymění
jejich luxusní vilu za zchátralý statek.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
---------------------------------------------------1. úterý a 2. středa
KINO NEHRAJE
3. čtvrtek
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
USA 2005, 78 minut, české titulky.
Děj animovaného příběhu se odehrává ve viktoriánské vesnici v 19. století a sleduje příběh
Viktora, mladého muže vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
4. pátek
ZEPTEJ SE PRACHU*
USA 2006, 117 minut, české titulky. V
období americké hospodářské krize temperamentní Mexičanka Camille (Salma Hayek)
doufá, že si polepší sňatkem se zámožným
Američanem. Vše se ale zkomplikuje, když
se setká s Arturem Bandinim (Colin Farrell)
– mladým Italem, který se chystá ukončit svou
spisovatelskou kariéru a usadit se...
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
5. sobota
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ČR 2006, 113 minut, komedie. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících...
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
6. neděle
HRANICE ŽIVOTA*
USA 2006, 99 minut, české titulky.
Hranice života je napínavým příběhem o newyorském psychiatrovi Samu Fosterovi (Ewan
McGregor) a jeho snaze zabránit uzavřenému
a zvláštnímu mladému pacientovi Henrymu
Lethemovi v uskutečnění sebevraždy, kterou
si naplánoval na den svých 21. narozenin.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
7. pondělí
TAJEMSTVÍ OCEÁNU*
Německo/VB 2003, 90 minut, české titulky.
Film, který přináší unikátní záběry ze světa
moří a oceánů. Jeden z nejpozoruhodnějších a nejucelenějších projektů, které kdy
byly na poli dokumentů natočeny.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,-Kč
8. úterý
SCARY MOVIE 4*
USA 2005, 84 minut, české titulky. Tentokrát
osud zavane naivní Cindy, do domu podivné staré paní. Jako by nestačilo, že dům
je ještě podivnější než ona důchodkyně a
zjevně v něm straší, bydlí hned vedle skvěle vypadající kluk a svět navíc sužuje akutní
hrozba globální mimozemské invaze.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
9. středa
ŠÍLENÍ
ČR/SR 2005, 118 min. Podle vlastního scénáře
natočil Jan Švankmajer. Film bude opět kombinací hraného ﬁlmu s animovanými pasážemi. Jednou z hlavních postav je Markýz. Tato
postava je inspirovaná markýzem de Sade.
Děj celého ﬁlmu se zdánlivě odehrává začátkem 19. století ve Francii, je však plný anachronismů a reálií dneška, protože je alegorií
současného světa.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

10. čtvrtek a 11. pátek
16 BLOKŮ*
USA 2005, 102 minut, české titulky. Po prohýřené noci je policista Jack (Bruce Willis)
pověřen jednoduchým úkolem: zajistit převoz bezvýznamného zlodějíčka Eddieho z
policejní stanice k výslechu u soudu ....
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
12. sobota
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
USA 2006, 148 minut, české titulky. Robert
Langdon (Tom Hanks), uznávaný harvardský
profesor, pobývá služebně v Paříži, když v
jeho hotelovém pokoji zazvoní telefon. Správce uměleckých sbírek v Louvru byl zavražděn.
Důvod leží hned vedle mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra, kterou tam policie objevila.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
13. neděle
SEXY PISTOLS*
Francie/Mexiko/USA 2006, 93 minut, české
titulky. 1880. Drsný zákon Dalekého Západu
nešetří ani Mexiko. Sara, dcera bohatého bankéře, a Maria, holka z rolnické rodiny, mají jen
málo šancí sdílet stejný osud. Až do dne, kdy
Tyler Jackson, zástupce bankovní společnosti
New York Bank and Trust, zničí jejich rodiny,
aby se nezákonně zmocnil mexické půdy...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
14. pondělí a 15. úterý
SILENT HILL*
USA/Japonsko/Francie 2006, 126 minut, české titulky. Mladá matka Rose se marně snaží
najít léčebný postup, jenž by pomohl její dceři
Sharon. Rose se pokusí i se svou dcerou najít
záchranu ve vesnici Silent Hill. Sharon zmizí a
zoufalá Rose je nucena vydat se do zlověstné
vesnice a pokusit se své dítě zachránit.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
16. středa a 17. čtvrtek
BESTIE KARLA*
USA 2005, 99 minut, české titulky. Karla
Homolka a Paul Bernardo, mladí manželé, které spojovala velká láska a perverzní
sexuální praktiky. Krátce po svatbě „naservírovala“ Karla novomanželovi svou
třináctiletou sestru Tammy. Jejich hrátky
se zvrhly a sestra zemřela...
Mládeži do 18 let nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč
18. pátek a 19. sobota
POSEIDON*
USA 2006, 100 minut, české titulky. V předvečer oslavy Nového roku se na luxusním
zaoceánském parníku Poseidon rozjíždí zábava v plném proudu. Mezitím na horním
můstku první důstojník cítí, že se blíží cosi
hrozivého. Při ohledávání horizontu si toho
všimne - zbloudilá vlna - monstrózní masa
vody vysoká přes 30 metrů se valí děsivou
rychlostí směrem na parník...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné:70 ,- Kč
20. neděle
PIRÁTI Z KARIBIKU
– TRUHLA MRTVÉHO MUŽE*
USA 2006, 151 minut, české titulky. V tomto dobrodružném pokračování, je kapitán
Jack Sparrow znovu lapen ve spletité síti
záhrobních intrik. Ukáže se, že Jack se upsal
krví legendárnímu Davymu Jonesovi, který
je vládcem oceánských hlubin a kapitánem
tajemné lodě, jíž se v rychlosti a schopnosti
rychlého zmizení nedokáže vyrovnat žádná
jiná. Pokud se Jackovi nepodaří najít způsob, jak se z této faustovské dohody vyvázat, bude nucen strávit celý posmrtný život
jako otrok v Jonesových službách.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
21. pondělí
AUTA*
USA 2006, 121 minut, český dabing. Animovaná komedie ze světa autíček od tvůrců
ﬁlmů Hledá se Nemo nebo Úžasňákovi. Když
se začínající, avšak velmi ambiciózní závodní
auto Blesk McQueen během cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst neočekávaně zatoulá
do ospalé Kardanové lhoty u Silnice 66, naučí
se, že opravdová radost ze života se neskrývá
za cílovou rovinkou, ale na cestě k ní.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
22. úterý
SUPERMAN SE VRACÍ*
USA 2006, 150 minut, české titulky. Superman přichází k poznání, že žena, kterou
miluje, Lois Lane, si zařídila život po svém.
Nebo ne? Superman nyní stojí před dvojí
výzvou: chce překonat emocionální vzdálenost, která vznikla mezi ním a Lois, a zároveň se zařadit do společnosti, která už se
naučila žít bez jeho intervence. Ve snaze zachránit svět před hrozící katastrofou se Superman vydává na dlouhou dobrodružnou
cestu, která jej zavede jak do mořských hlubin, tak do nejodlehlejších koutů vesmíru.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

strana 6

Klášterecké noviny č. 15/06

KL Á ŠTEREC K Ý SPORT
602 418 183
602 418 184

Telefon: 474 386 298

včetně dovozu

Celý okres Chomutov a okolí

písky, štěrky

Dále nabízíme:

kteří se rádi zbaví ojetých vraků, nebo
si je půjčíme z kovošrotu. Tam je celkem
jedno, v jakém stavu je vrátíme zpět,“
nechal nás nakouknout pod pokličku
Tomáš Zelenaj. Kdo tedy na představení nebyl, možná i proto, že ho odradila
cena vstupného, kterou se dozvěděl až
na místě, asi zaváhal. Ale útěchou mu
může být to, že má možnost shlédnout
několik fotografií na našich webových
stránkách www.klnoviny.cz

Novinka: použití pásového dopravníku

pracuje už 3 roky. Sezóna nám začíná v
dubnu a většinou končíme v půlce listopadu. Je nás celkem 5 a doprovází nás dvě
slečny,“ prozradil nám několik podrobností o své firmě Tomáš Zelenaj. „Naše
vystoupení je celkem nákladná záležitost,
vždyť třeba pneumatiky vydrží prakticky
jen dvě vystoupení. Jezdí se na benzín a za
představení propálíme někdy až 30 litrů.
Samozřejmě musíme shánět stará auta
na vystoupení, někdy je bereme od lidí,

Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty

Minulý týden měli fanoušci aut možnost
zažít netradiční podívanou na hřišti Základní školy na Petlérské ulici. Se svým
uměním se v programu Big Foot Show
představili kaskadéři v čele se svým vedoucím Tomášem Zelenajem. A bylo se

Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

Big Foot Show se představila v Klášterci

UHLO EXPRES

Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Ohře je pro vodáky jako stvořená
Všechno začalo tím, že se profesorka Foltýnová rozhodla zorganizovat vodácký a
cyklistický kurz. Velice obětavě telefonovala na všechny strany, tu kvůli obědům
(dáte si sladké knedlíky nebo knedlo-vepřo-zelo?), tu kvůli lodím, instruktorům,
tábořištím nebo třeba kvůli studentům, kteří se přihlašovali a odhlašovali… Její
námaha se ale vyplatila. Vše běželo jak po drátkách. Začínalo se v Královském Poříčí. Zde jsme se setkali s instruktory z firmy Putzer, prošli jsme školením (které se
ukázalo v případě některých profesorek jako příliš krátké) a už se začalo 46 studentů naloďovat do poněkud vratkých kánoí. Velkou rovnovážnou výhodu mělo šest
rafťáků vedených dvěma kapitány: dvěma Honzy – Kroupou a Šťastným (ten zároveň fungoval jako kameraman).V tu dobu vyrazili na svou první trasu i cyklisté
v čele s profesorem Kodytkem. Převážení stanů a spacáků a zároveň role druhého
kameramana se ujal velice obětavý pan Vaněček. Jako první se hned pět minut po
nástupu do lodi cvakly dvě nejmenované profesorky, naštěstí loď za dvacet tisíc
korun díky včasnému zásahu instruktora nikam neodplula a ani obě profesorky k
velké radosti studentů proud neodnesl. Odpoledne jsme se všichni sešli v tábořišti
v Lokti, které bylo nechutným způsobem přeplněné. Ale my vydržíme hodně, i nekonečnou noc, během níž se dalo dělat všechno možné jen ne spát. Ráno se mlha
z údolí zvedala velice neochotně, nakonec si však dala říct a začal další krásný den.

na co koukat. Na celkem malém prostoru jezdci dokazovali, jak perfektně seřízené stroje ovládají. Jízda po dvou kolech, prorážení ohnivé stěny, jízda proti
sobě byly propracované do nejmenších
detailů. Zlatým hřebem vystoupení pak
byla jízda dvou monstertracků, které
během několika vteřin precizně zdemolovaly dvě osobní auta. „Náš tým spolu-

V peřejích na Hubertusu klášterečtí závodníci zabodovali
Výsledky přeboru Ústeckého kraje:

Vodácký oddíl TJ Klášterec pořádal ve dnech 15.-16.7. krajské závody ve slalomu na Hubertusu u
Karlových Varů.

K1-muži
1. Říha J. - Klášterec, 2. Němec A. Kadaň, 3. Hlavina J. - Kadaň
K1-veteráni
1. Piskáček J. - Štětí, 2. Čekal J. Klášterec, 3. Hyský J. - Kadaň
dorostenci starší
1. Pokorný M. - Klášterec, 2. Jandáš R. - Kadaň
dorostenci mladší
1. Volák J. - Klášterec,2. Pánek T.
- Klášterec, 3. Kočí M. - Klášterec
žáci
1. Tykal J. - Klášterec, 2. Slanina V.
- Žatec,3. Kysela M. - Kadaň

SK KOSAGYM KADAŇ a KRÁLOVSKÉ MĚSTO KADAŇ

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

v neděli 27. srpna 2006
14:00 – 16:00

1.ZŠ Kadaň
(velká tělocvična)

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

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

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

C2
1. Volák -Pánek - Klášterec, 2. Volák - Kašpar - Klášterec,3. Říha Říhová - Klášterec
K1- ženy
1. Podzimková M. - Klášterec, 2.
Černá - Kadaň, 3. Dygrýnová - Štětí
žákyně
1. Klementová S. - Žatec, 2. Hausnerová M. -Kadaň, 3. Lišková M. - Kadaň
předžákyně
1. Pospíchalová S. - Kadaň, 2. Čekalová B. - Klášterec, 3. Demjanová E. - Klášterec
C1
1. Říha J. - Klášterec, 2. Matěják P. Klášterec
veteráni
1. Čekal J. - Klášterec, 2. Volák V.
- Klášterec. 3. Jandáš R. - Kadaň
dorostenci
1. Pokorný M. - Klášterec, 2. Volák
J. - Klášterec, 3. Kočí M. - Klášterec

Směřovali jsme přes Karlovy Vary, přes peřeje Hubertus do Dubiny, kde nás čekaly
ty vytelefonované knedlíky. Před Karlsbadem nás zastihla menší bouřka a deštík,
což poznamenalo zastávku v lázeňském městě. Dvě profesorky se navlékly do pláštěnek a s imagí svěřenců Jedličkova ústavu na výletě vyrazily do města. Ostatní
studenti s nimi nechtěli mít nic společného a předstírali, že k nim nepatří.
Hubertus se na nás řádně připravil, slíznul hned šest našich lodí. Pavel Kožula
měl výjimečnou příležitost vyzkoušet, jestli je jeho mobilní Siemens opravdu vodotěsný. Nejdříve se zdálo, že nastal
komunikační exitus, ale telefon se na druhý den jako zázrakem vzpamatoval. I ostatní vyklopení koupel ve zdraví
přežili. Dvě, raději takticky nejmenované profesorky, sjely
peřeje pozadu, čímž pobavily všechny přítomné. Další den
jsme se vydali z Dubiny do Vojkovic. U jezu v Radošově
jsme museli přivolat sanitku k jedné studentce, která si
stěžovala na prudké bolesti břicha. Později se ukázalo, že
nešlo o nic vážného a všichni si mohli oddechnout. Ve Vojkovicích nám uvařili skvělou večeři. Večer jsme si u ohně
opékali buřty, zpívali, hráli na kytaru.
I poslední den vydrželo pěkné počasí. Dvě, všem už známé profesorky se opět překotily a díky nim a poťouchlému
instruktorovi se vyklopily také blondýnky, které ač na vodě
poprvé, zvládly celý kurz elegantně bez problémů – za toto
cvaknutí opravdu nemohly. Nakonec došlo i na třetí profesorku, která se trochu vymáchala v řece. V domnění, že je v
lodi u instruktora v úplném bezpečí, se lehkovážně opalovala
tak dlouho, až se druhý instruktor rozhodl na toto bezpečné
plavidlo zaútočit. Koupal se tedy kdekdo, ale kánoe všechno
vydržely a mohli jsme je v Perštejně v pořádku odevzdat.
Cyklisté se, stejně jako vodáci, nenechali zahanbit a zvládli
bez problémů i trasy ukrutného dějepisce Kodytka.
Tož řeko, ahoj! Kdepak, správní vodáci a bikeři se sjíždějí na
Ohři. Doufáme, že i my jsme si tě neužívali naposledy.
Mgr. Miloslava Koubová
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