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Nadace ČEZ podporuje rozvoj regionu Do konce roku nový supermarket ?
Nákupuchtivým obyvatelům našeho města se v nejbližší době otevře
další pole působnosti. Po mnoha
letech čekání a nejrůznějších spekulací to vypadá, že by v prostoru
po bývalé porcelánce mohl konečně otevřít svoji pobočku nadnárodní obchodní řetězec Lidl. Stát
by se tak mělo do konce letošního
roku. Jedním z důvodů, který stavbu několik let brzdil, byl nevyřešený nájezd k nákupnímu středisku.
Jednu chvíli se zvažoval i kruhový

nešel přeslechnout a přilákal nejeden zvědavý pohled.
„Kácení těchto stromů bylo povoleno.
Podmínkou smlouvy ovšem je, že za
každý poražený strom musí společnost Lidl na své náklady zasadit dva
jiné, a to kdekoli na území města. A
to platí nejen pro Lidl. Na vysazené
stromy se navíc vztahuje pětiletá záruka. Pokud strom během této doby
uhyne, musí být nahrazen jiným,“
vysvětluje David Biem z odboru
životního prostředí.
-lara-

 foto V. Vlasák
 Starosta Klášterce nad Ohří Jan Houška přebírá symbolický šek z rukou ředitele Elektráren Prunéřov Jiřího Šinágla.
Přihlížející a zároveň gratulantkou je Lucie Speratová z Nadace ČEZ.

V pátek 31. března se v areálu Elektrárny Prunéřov II. uskutečnilo slavnostní předání symbolických šeků z
Nadace ČEZ. Z rukou ředitele Elektráren Prunéřov Jiřího Šinágla a Lucie
Speratové z Nadace ČEZ je převzali
zástupci obdarovaných organizací.
Na doporučení Elektráren Prunéřov
vybrala Nadace ČEZ pro 1. polovinu
letošního roku celkem 9 projektů.
Klášterec nad Ohří zde měl hned
trojnásobné zastoupení.
Radost z příspěvku 25 000,- Kč mají
šachisté z TJ Klášterec nad Ohří, kteří
za poskytnutý finanční dar nakoupí
šachové vybavení, díky kterému
zkvalitní výkony svých členů a lépe
tak budou moci propagovat šachy
mezi mládeží. Pro finanční příspěvek
si jako druhý zástupce našeho města přišla Věra Bobisudová, ředitelka
Městského ústavu sociálních služeb.
Částka 165.000 korun pomůže zřídit
již třetí bezbariérové sociální zařízení pro imobilní obyvatele Domova
důchodců. Posledním obdarovaným
bylo město Klášterec nad Ohří, které
zde zastupoval starosta Jan Houška.
Město Klášterec nad Ohří zajistí za
200.000 korun opravu jednoúčelové
komunikace, která slouží jako obslužná komunikace k čerpací stanici ČEZ
a navazuje na silnici II/224 Klášterec
– Kadaň. Z této opravy se budou nejvíce radovat osadníci zahrádkářské
kolonie lemující tuto komunikaci.
„Výběr z velkého množství projektů je
velmi obtížný,“ vyjádřil se k náročnosti procesu podpory regionálních
projektů Jiří Šinágl, ředitel Elektráren Prunéřov, a dodal: „Jsem ale
rád, že se nám opět podařilo vybrat

projekty, které pokrývají jak oblast
školství a péče o mládež, tak i oblast charitativní a sociální. Elektrárny Prunéřov jsou také významným
partnerem měst a obcí v dané lokalitě, proto si považujeme možnosti
prostřednictvím Nadace ČEZ rozvíjet
region, v němž působíme.“
Starosta Jan Houška neskrýval svoji spokojenost a ocenil spolupráci
s elektrárnami jako velmi dobrou.
Symbolický šek, který převzal z rukou ředitele Elektráren Prunéřov
Šinágla, je jen začátek letošní spolupráce a finanční podpory. Další několikanásobně vyšší finanční částka
(3 miliony korun) už je Klášterci při-

slíbená ředitelem elektrárny Tušimice Otakarem Tučkem na vybudování
sportovně-relaxační zóny v prostoru
mezi ulicí Dlouhá a Útočištěm. A ani
tato suma není konečná a existují další projekty, na které by do budoucna
mohly finance z blízkých elektráren
putovat do našeho města.
„Právě dlouhodobá podpora rozvoje
regionů je jedním z hlavních cílů aktivit Nadace ČEZ. Díky úzké spolupráci
s oblastními zástupci Skupiny ČEZ dokážeme reagovat na současné potřeby
regionů,“ vysvětlila význam nadační
podpory v příslušných oblastech
Lucie Speratová, která je pověřena
řízením Nadace ČEZ.
-rony-

objezd. Nakonec byla vybrána varianta počítající s rozšířením silnice a vybudováním odbočovacího
pruhu z „třináctky“.
První kroky k výstavbě byly učiněny koncem minulého týdne,
kdy byl celý prostor, kde bude v
budoucnu Lidl stát, ohrazen téměř
dvoumetrovou ochranou bariérou.
Kolem projíždějící a procházející
lidé tak měli být ušetřeni pohledu
na kácení několika stromů, které
zde rostly. Řev motorových pil ale

Uzávěrka příštího čísla je
14.dubna
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 19.dubna

Řidič tvrdý chleba má - co nemá je odstavné parkoviště
Parkoviště. To je palčivé téma, kterému jsme v našich novinách vyhradili
již mnoho prostoru. Snad každý občan našeho města – a to i ten, který
nevlastní svého „plechového“ člena
rodiny – ví, jak potřebné je v Klášterci
vybudovat nová parkoviště. Nejvíce
jsou zatížená sídliště, ale ani v jiných
lokalitách města to není o moc lepší.
Situace se určitě zlepší ve staré části
města, kde projekt (díky rekonstrukci náměstí) počítá i s vybudováním
několika desítek nových parkovacích
míst. Ta však budou většinou sloužit
pro osobní auta nebo autobusy. Ale
co takové kamiony? Mají řidiči několikatunových kolosů projíždějících
Kláštercem možnost někde v katastru
města zastavit a třeba si odpočinout?
Pomineme-li benzínovou stanici, je
to v Klášterci nemožné. Naše měs-

to nedisponuje žádným odstavným
parkovištěm pro tyto tvrdé chlápky,
a tak jim pak nezbývá použít město
jen jako průjezdní lokalitu. A nebo

porušit minimálně dva dopravní
předpisy a své kamiony zaparkovat
třeba na místě, které vám ukazuje náš
snímek. Zde zřejmě záleží na určité

toleranci bezpečnostních orgánů,
kteří po určitý čas mhouří oči. Takové
nezodpovědné počínání řidičů ale asi
nejde tolerovat do nekonečna. Podle
slov velitele MP Petra Hörbeho padlo
v minulosti již několik připomínek k
tomuto tématu, ale vše se jako vždy
odvíjí od základní věci, a tou jsou
peníze. Možná by situaci s kamiony
mohli vyřešit soukromí podnikatelé,
kteří by byli schopni si pronajmout
určitou plochu a vybudovat zde odstavné parkoviště pro „krále silnic“.
Kamiony ve městě určitě nejsou zrovna vítaným objektem, ale na druhou
stranu je potřeba přiznat, že i řidiči
těchto kolosů jsou jen lidé a potřebují
po stovkách najetých kilometrů odpočinek A trávit svůj drahocenný čas
na dálnici na odpočívadle v lese by se
nechtělo asi nikomu z nás.
-rony-
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Mělo by vás zajímat
Prezident Václav Klaus svým podpisem definitivně potvrdil zvýšení
porodného od 1. dubna letošního
roku. Výše porodného bude nadále
odstupňována podle počtu najednou
narozených dětí. Pokud se narodí
jedno dítě, bude porodné činit 17 500
korun. Dosud rodičům novorozeněte připadal příspěvek 8750 korun.
Na rodiče dvojčat bude čekat porodné 52 500 korun a na rodiče trojčat
dokonce 78 750 korun. Porodné je
dávka, která jednorázově přispívá
na náklady související s narozením
dítěte. Na porodné má nárok žena,
která porodila dítě, nebo v případě,
že žena, která dítě porodila, zemřela
a porodné nebylo vyplaceno jí ani
jiné osobě, tak má nárok na porodné otec dítěte. Nárok na porodné má
také člověk, který převzal dítě mladší
jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Od ledna roku 2007 vstoupí v
platnost také zvýšení rodičovského
příspěvku. Rodiče pečující o dítě
do čtyř let dostanou zhruba 7600
korun měsíčně. Dnes příspěvek
činí asi 3 700 korun. Zvýšení rodičovského příspěvku bude znamenat roční zátěž pro státní kasu ve
výši asi 12 miliard korun. Náklady
porodného se pro letošek odhadují
na 1,5 miliardy korun. Rodiče prvňáků se pak mohou od července
těšit na tzv. „pastelkovou“ dávku.
Díky novele zákona o státní sociální podpoře dostanou příspěvek na
školní pomůcky ve výši tisíc korun.
Podmínkou vyplacení této dávky
bude zápis dítěte do první třídy základní školy, a to do konce měsíce
května v roce, ve kterém má dítě
nastoupit do školy. Podle odhadů
ministerstva přijde letos vyplacení
dávky pro školáky na 78 milionů.
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Letošní zima byla extrémně dlouhá a úklid po ní dá zabrat
Dychtivě očekávané jaro konečně
zvítězilo nad zimou. Oteplilo se
a sníh, který dlouhé měsíce ležel
všude kolem nás, rychle roztál.
Našim zrakům se tak naskytla děsivá podívaná na chodníky, trávníky, parkoviště i hřiště doslova
poseté záplavou odpadků. Koncem
března se proto naplno rozjel jarní
úklid, který mají v režii jako každý
rok zaměstnanci Komunikací Ježek
a Zahradnictví Mana. A je zřejmé,
že budou mít celý duben co dělat.

„Podobně jako existuje plán zimní údržby, sestavuje se také plán
jarního úklidu komunikací a travnatých ploch. Jde hlavně o to, aby
úklid probíhal koordinovaně. Bylo
by určitě špatně, kdyby se vyčistily silnice a chodníky a vítr by tam
pak nafoukal nepořádek z trávníku.
Proto je nejlépe, když zaměstnanci
obou firem uklízejí jednotlivé lokality města společně,“ vysvětluje
David Biem z odboru životního
prostředí.
Na úklidu města se ale podílí ne-

Ptačí chřipka dorazila do Česka
Česká republika dlouho odolávala.
Virus ptačí chřipky se ale postupně objevil u všech našich sousedů
a bylo tedy jen otázkou času, kdy
se ptačí chřipka dostane i na úze-

jako jsou labutě, husy, kachny, kormoráni nebo volavky, nahlásit buď
na odboru životního prostředí,
hasičům nebo strážníkům městské
policie. Kontaktovat můžete také

jen zaměstnanci těchto firem. „Od
konce března máme od úřadu práce k dispozici pět pracovníků, kteří
vykonávají tuto činnost v rámci veřejně prospěšných prací. V současné
době zametají chodníky. Prořezávky
dřevin, které probíhaly během zimy
po celém městě, zase dělali lesní dělníci,“ vypočítává David Biem.
Co se týče letošních prořezávek,
ty byly opravdu razantní. Křoví a nálety mizely jak mávnutím
kouzelného proutku (nebo spíše

pily). K velkým prořezům došlo
například podél potoka od ústředny Telecomu směrem nahoru. V
těchto místech byla zeleň značně
neudržovaná a v temných skrýších
si udělaly doupata nejrůznější pochybné existence. „V roští se skrývalo velké množství plechovek od
toluenu, injekčních stříkaček, ale
i pneumatik a našla se tu dokonce
jedna záchodová mísa,“ svěřil se
nám David Biem. Prořezávky by
tak měly město celkově prosvětlit
a učinit některé jeho části méně
strašidelné.
Že je po městě nepořádku více
než dost potvrzuje i Milan Mana.
„S úklidem zeleně jsme začali už
během zimy kdykoli sníh trochu
roztál. Celkem na to mám deset
lidí. Sedm má na starosti město,
dva se věnují parku a jeden udržuje
hřbitov. V minulém roce jsem měl k
dispozici i tři odsouzené, kteří si tak
odpykávali svůj trest.“
Zaměstnanci firmy Mana se musí
hodně otáčet. „Původně bylo dohodnuto, že budeme veřejnou zeleň
uklízet jedenkrát do měsíce a plochy u nákupních center jednou za
dva týdny. Naší hlavní činností jsou
zahradnické práce nikoli úklidové.

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ 2006
1.4. (1.7., 30.9.) – soboty
Ulice Žižkova + Sadová
+ Karlovarská
Přistavení 8.30 hodin
Vývoz 12.00 hodin
4.4. (4.7., 3.10.) - úterky
Rašovice
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
11.4. (11.7., 10.10) - úterky
Lestkov
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin

dotazy
zodpovíme na
tel. čísle
474 375 008.

8.4. (8.7., 7.10.) - soboty
Útočiště + Větrná
Přistavení 8.30 hodin
Vývoz 12.00 hodin
18.4. (18.7., 17.10.) - úterky
Klášterecká Jeseň
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin
6.4. (5.10) – čtvrtky
Ciboušov
Přistavení 15.00 hodin
Vývoz 17.00 hodin

Ignorovat předpisy stojí peníze
Od 27. března začalo na území Klášterce blokové čištění města. Jednou z
podmínek bezproblémového zajištění je i odstranění vozidel z přilehlých
komunikací, což je řádně ošetřeno přechodnou úpravou silničního provozu. Bohužel někteří řidiči tuto úpravu z různých důvodů jako každý rok
nerespektují. Jejich údivné pohledy na odtahující se vozidlo a pokud možno co nejzdařilejší herecké výstupy, proč nemohli respektovat dopravní
značení, už na strážníky MP nezabírají. Proto bylo za pouhé 4 dny (k
31.3.) odtaženo již 21 vozidel. Blokové čištění města bude dále pokračovat a pokud si řidiči neuvědomí, že je jejich povinností sledovat dopravní
značení, nebude toto číslo zdaleka konečné.
-rony-

pracovníky Krajské veterinární
správy na těchto telefonních číslech: MVDr. Jaroslav Jirásek (602
658 340), MVDr. Milan Švaříček
(602 129 984), MVDr. Šárka Dušková (606 646 192) nebo MVDr.
Jiří Suchopár (606 646 525), kteří
budou až do odvolání telefonicky
v dosahu celých 24 hodin, a to v
pracovních dnech i o víkendu. U
ostatního volně žijícího ptactva
bude proveden sběr jen při hromadných úhynech, za něž se považuje 5 a více kusů.
-lara-

MP informuje

Hradiště
15.4. – sobota
(přistavení 8:30, vývoz 12:00)
4.10. – středa
(přistavení 15:00, vývoz 17:00)

Do kontejnerů se nesmějí vhazovat nebezpečné odpady, ale
pouze odpad kusový z domácností a odpad ze zahrádek.
Pokud bude velkokapacitní kontejner naplněn dříve, bude
odvezen před termínem.

mí naší republiky.
27. března se objevila první uhynulá nakažená labuť v jižních Čechách. Odtud pochází i další případy. V blízkém i vzdáleném okolí
našeho města se zatím virus ptačí
chřipky neobjevil. Navíc je hrozba
virové nákazy v současné době zatlačena do pozadí informacemi o
jarních povodních, které trápí celou republiku. Lidé by však přesto
měli i nadále věnovat pozornost
ptákům a nález jakéhokoli množství uhynulého vodního ptactva,

Nakonec to ale dopadlo tak, že v
určitých částech města uklízíme
skoro obden. Nutné je to například
na sídlišti Panorama. Dříve bylo
běžné, že si na sídlištích udržovali
pořádek jejich obyvatelé v rámci
nejrůznějších brigád. To už dneska
není,“ říká s trochou lítosti v hlase
Milan Mana.
Když se pak přidá ještě několik
vandalů, kteří se večer baví demolováním odpadkových košů a po
jejich řádění se vysypané odpadky
válí v širokém okolí, udržuje se čisté město jen obtížně. „Už několikrát
jsem se na městě přimlouval za víc
odpadkových košů v odlehlejších
částech města, ale bylo mi řečeno,
že tam stejně nevydrží. Že je velice
rychle někdo zničí,“ krčí rameny
Milan Mana. „Přál bych si, aby
město zůstalo po jarním úklidu čisté
alespoň měsíc,“ vyslovuje na závěr
své skromné a přesto asi nesplnitelné přání Milan Mana.
-lara-

 foto archív

MP přijala stížnost na bezdomovce, který přespává ve sklepních prostorách v ul Lipová. Po provedených
kontrolách prostor byl zjištěn muž
z Klášterce, kterého údajně vyhodil
otec z domova. Proto si sehnal klíče
od kamaráda, který mu půjčil klíče
od sklepa. Problém byl v tom, že si
ve sklepě svítil svíčkou a konal zde i
tělesné potřeby. Muž byl vykázán.
V souvislosti s výkonem vybrané
veterinární činnosti strážníci museli za uplynulý měsíc reagovat na
oznámení občanů o výskytu mrtvé
zvěře na katastru města. Převážně
se jednalo o mrtvé holuby a srnky,
strážníci museli z koryta potoka vytáhnout utonulého psa. Na všechny
případy jsou strážníci náležitě vybaveni a poučeni, přičemž v souvislosti
s výskytem nebezpečného viru ptačí
chřipky absolvoval jeden strážník v
Brně speciální školení se zaměřením
na bezpečnou manipulaci a provedená opatření s nálezy uhynulých
ptáků. Jenom ptáků bylo na území
města sebráno na 30 kusů.
Rvačku dvou mužů musela
uklidnit hlídka v noci na 19.03.,
kdy došlo k rozepři před jedním
ze zábavních podniků. Jeden z
napadených mužů si stěžoval na
bolesti v oblasti ledvin, proto byla
na místo povolána lékařská služba.
Případ byl zaevidován a předán
přestupkové komisi.
zástupce velitele M. Krása
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S neplatiči nájemného se bude jednat nekompromisně

 Ing. Zdeněk Šroubek

Určitě nebudu přehánět, když se zařadím do nepřehledné fronty lidí,
kteří nikdy neviděli pohromadě 22
milionu korun. Kdo by nechtěl vlastnit takovou částku. Horší však je,
když ji někdo vlastní a přesto ji nemá,
nemůže s ní nijak disponovat. V této
situaci se nachází město Klášterec
nad Ohří, kterému neplatiči nájemného tyto peníze dluží. Řeknete si, že
už je to obehraná písnička. Ale dělá
se vůbec něco proto, aby tyto peníze
byly jednou dosažitelné? Položil jsem
tedy několik otázek Ing. Zdeňku
Šroubkovi, řediteli Městské energie,
která je správcem obecních bytů.
Od roku 2005 rada města přitvrdila v boji s neplatiči nájemného v
městských bytech. Zlepšila se od té
doby situace s dlužníky?
Zásadním způsobem k obratu nedošlo, protože především legislativa
je v této oblasti zastaralá a nepružná. Další problém je vymahatelnost
práva v našem státě všeobecně.
Zdlouhavé projednávání na soudech
nahrává neplatičům. Je pravdou, že
opatření, která v loňském roce přijala
Městská energie jako správce bytového fondu města, a razantní postup
městské rady k vystěhovávání největších dlužníků přispěl k tomu, že se
zpomalilo tempo nárůstu dluhu.

Dostat peníze zpět se jeví jako běh
na hodně dlouhou trať. Co by se
muselo stát, aby byl boj s neplatiči
nájemného stoprocentně úspěšný?
Především by se musela změnit již
zmiňovaná legislativa. Ten, kdo si své
povinnosti plní, by měl mít zabezpečeno, že ho nikdo nebude rušit v
nočním klidu, že budou všichni uklízet tak, jak mají atd. Vlastník domu
by měl mít možnost do třech měsíců
toho, kdo si své povinnosti neplní,
vystěhovat na ulici.
Tedy žádný náhradní byt nebo přístřeší? To zní docela drsně.
To je zásadní omyl našich zákonů v
oblasti bydlení. Poctivý občan doplácí na příliš sociální pohled našeho
státu na nepřizpůsobivé spoluobčany.
Ti nechtějí pracovat, tudíž nevytváří
žádné hodnoty a ještě nejvíce ujídají z našeho společného krajíce, tedy
veřejných financí. Jenom v Klášterci
nad Ohří se vyplácené sociální dávky
několikanásobně navýšily.
Neplatičů je mnoho, všichni přece
nemohou žít na ulici. Město za tímto účelem postavilo sociální ubytovnu. Bude vám ke splnění vašich
plánů stačit její kapacita?
Zajisté nebude. Je třeba začít naplňovat plány na vybudování sociální

Dlužná částka od neplatičů vůči městu dosahuje opravdu astronomického rozměru. A tím, že soudy pracují
tak, jak je obecně známo, zdá se, že
neexistuje síla tyto lidi donutit své
závazky plnit. Ani sociální ubytovna prozatím nebudí takový respekt,
jaký by se od ní očekával. Ale to by se
mělo už brzy změnit. Co znamenají
slova exekuce nebo vystěhování ví i
ten nejzarytější ignorant zákona.
V příštím vydání se detailněji zaměříme na skladbu dlužníků nájemného,
a připravovaných exekucí.
-rony-

Možná to vypadá, že v našem seriálu tak trochu zapomínáme na Miřetice, které jsou nedílnou součástí našeho města. Ale nevěřte tomu, vážení
čtenáři, pilně sbíráme snímky ze všech koutů této lokality. Tak se nám
dostal do rukou i snímek od T. Bernáška a my ho s rychlostí expresu který se prohnal přes miřetický železniční přejezd - přinášíme do vašich
domácností. A když už jsme se podívali do Nádražní ulice, vzpomenete
si ještě na velmi „působivé“ propagační nástěnky?
-rony-

Nenechme si ze státu udělat smetiště!
Jednou z výhod, kterou přinesl náš vstup do EU, je „volný pohyb osob
a zboží mezi členskými státy Evropské unie“. Tato na první pohled pozitivní změna má ale také svoji stinnou stránku. Na jedné straně sice
nepotřebujeme při cestách do sousedních států pas, na straně druhé to
s sebou přineslo mimo jiné definitivní ukončení pravidelných celních
kontrol zboží přestupujícího státní hranice České republiky. Výsledek?
Pro mnohé okolní státy jsme rázem stoupli v ceně jako levná skládka a
přes hranice začaly proudit kamiony se zahraničním odpadem. V souvislosti se zvyšujícím se počtem případů nelegální přepravy komunálních odpadů z členských států Evropské unie na území České republiky proto zavedlo Celní ředitelství Ústí nad Labem speciální nonstop
telefonní linku 475 211 969, na kterou můžete sdělit podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí. Tyto informace lze také ohlásit
v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. na Celní úřad Chomutov, telefonní
číslo 474 610 060.
-lara-

Jejich práce zasluhuje velký dík

 Starosta města Jan Houška byl jedním z gratulantů, kteří přáli dlouholetým
učitelkám v salónku na klášterecké radnici.

V uplynulých dnech slavili pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci
školských zařízení Den učitelů. Jejich svátek byl v kalendáři zapsán
vždy 28. března, ale dnes už byste
ho hledali marně. A tak si školská zařízení tento den organizují
sama. V Klášterci se ale ke svým
pedagogům a pracovníkům školských zařízení vedení našeho města netočí zády. Jako jedni z mála
dokáží zaměstnancům ve školství
poděkovat za jejich nelehkou a
zodpovědnou práci. Letos to bylo
například formou pozvání na koncert Pavla Nováka – mimochodem
také bývalého kantora. Zvláštního

čtvrti v oblasti dnešní ubytovny.
Kvůli přednostnímu řešení vlastních problémů jsme také museli
dát výpověď Stavebnímu bytovému
družstvu ze sociální ubytovny a co
nejdříve ji musíme rozšířit.
Všechny ale nelze strkat do jednoho pytle. Co když se člověk dostane do tíživé situace ne vlastní
vinou?
To je samozřejmě jiná věc. Takovým lidem musí určitě stát pomoci.
Když jsem byl ve funkci starosty, tak
jsem se setkal i s takovými případy,
ale většinou jsme je uměli rozumně
vyřešit. Třeba i přidělením menšího
bytu s ohledem na výši nájmu.

Pohled do minulosti

přijetí se dostalo bývalým dlouholetým učitelkám našeho města dne
27.3. na radnici. Pro všechny bylo
připraveno malé občerstvení a dáreček. Chybět nemohly ani květiny, které předal starosta města Jan
Houška a místostarosta PaedDr.
Václav Homolka.
V našem městě v současné době
plní povinnou školní docházku
1853 žáků, do mateřských škol dochází 491 žák. Na jediné střední
škole ve městě studuje 442 studentů. O ty všechny se stará 307 pracovníků ve školství. Tak tedy ještě
jednou – upřímné díky!
Mgr. J.Mácha, vedoucí OŠK

Kluci i holky si zasloužili pochvalu
Kluci a holky z šesté, sedmé, osmé
a deváté A základní školy praktické
se před časem pustili pod vedením
paní učitelky Ivany Meserszmidové
do jarního úklidu kolem své školy.
Přilehlé pozemky jim ale byly brzy

Na ubytovně se zpřísní podmínky
Obyvatele ubytovny „Korea“ čeká v
nejbližší době zavedení přísnějšího
režimu. Po několika špatných zkušenostech přistoupilo město na návrh
správce objektu, kterým je společnost
Městská energie, k upřesnění a zpřísnění podmínek nájmu. Rada města
schválila na svém třetím letošním zasedání Směrnice pro provoz ubytovny
v ulici Osvobozená 556 v Klášterci nad
Ohří, jejichž součástí je také Provozní
a ubytovací řád. Zde jsou velmi podrobně uvedeny veškeré povinnosti
ubytovaných. Že se autoři dokumentu snažili myslet opravdu na všechno,
dokazuje například část s omezujícími
a zakazujícími opatřeními. Můžeme
se tu například dočíst, že na ubytovně
je zakázáno „držení zvířat nebo jeho
chovu, vyvěšování a vykládání věcí v
oknech, skladování potravin podléhající zkáze a shromažďování sběrných
surovin či použití oken k jinému účelu
než k větrání místnosti“. Na ubytovně
se totiž objevily i takové případy, kdy
si nájemník zakramařil celou místnost
tak, že musel dovnitř a ven vylézat oknem. „Ubytovna začala fungovat na
přelomu roku 2003/2004. Za ty dva
roky se postupně objevila řada věcí, které musí být ošetřeny písemně. Platí, že
co není zakázáno, je dovoleno a podle
toho se také nájemníci chovali,“ vysvětluje důvody vzniku nového ubytovacího řádu Eva Mangoltová z odboru sociálních věcí a bydlení. Řád je součástí
nájemní smlouvy a jeho nedodržení
může být od nynějška vedle neplacení

nájemného dalším důvodem k neprodloužení nájemní smlouvy. Ta se podepisuje na šest měsíců a je prodloužena pouze v případě bezproblémového
nájemníka. „Většina nájemníků se dostane na ubytovnu na základě soudní
exekuce z bytu, kde neplatili nájem. To
v případě, že jim soud přizná právo na
náhradní ubytování. V současné době
se ale stále častěji objevuje soudní vystěhování neplatičů bez náhrady. Pak vůči
nim nemá město žádnou povinnost. To
samé platí v případě, že s problémovým
dlužníkem neprodloužíme smlouvu na
dobu určitou. Zajistit si jiné bydlení je
pak už pouze na něm,“ dodává Eva
Mangoltová.
-lara-

malé, a proto se vydali na louku za
školou a dále přes „třináctku“ pod
lesík až ke koupališti. „Žáci mají
mít týdně šest hodin pracovního vyučování. V zimě se ale nedá chodit
na zahradu, a proto jsem se pro ně
snažila najít něco jiného, čím by se
zaměstnali. A musím říct, že mě
příjemně překvapili,“ chválí mladé
pracanty učitelka Meserszmidová.
„Bez velkého odmlouvání sbírali nejen plastové lahve, ale také pneumatiky a kvanta dalších odpadků, které
se tu válely na trávě a v křoví. Našli
jsme i jednu autosedačku. Drobnější
odpadky jsme naházeli do pytlů, pro
ty větší si dojel pan Ježek,“ dodává
Ivana Meserszmidová.
Jaroslav Ježek byl s jejich prací velmi spokojen, jak nám potvrdila
Simona Nováková z odboru místního hospodářství. Jeho jménem i
jménem města by proto chtěla touto cestou poděkovat všem žákům
základní školy praktické, kteří se
na jarním úklidu našeho města
podíleli.
-lara-

 Svoje ruce přiložili k dílu při úklidu města i žáci Základní školy praktické
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Letošní Eurokov v keltském stylu?
 Karel Meloun

Přestože je srpen ještě hodně daleko, rodí se již v těchto dnech v hlavě sochaře, uměleckého kováře a restaurátora Karla Melouna plány na v pořadí již
pátý ročník Eurokovu. Toto tradiční letní sympozium uměleckých kovářů a
sochařů v kovu, kteří se do Klášterce sjíždějí z celé Evropy, se poprvé uskutečnilo už v roce 1998. Na pozvání Karla Melouna
tehdy do jeho
ateliéru v Třebízského ulici přijelo dvanáct kovářů
z Čech a
Německa. Už tento první ročník zdobila
slavná
jména.
Jedním
z
čestných hostů
byl profesor Alfréd Habermann, skutečná
osobnost ve svém oboru. Společně vytvořené dílo Eurototem symbolizovalo
pospolitost Evropanů. Tradice společně vytvořeného
díla pak pokračovala i v následujících letech. Protože se jedná o
bienále, museli si kováři i veřejnost na druhý ročník počkat až do
roku 2000. To už přijeli umělci nejen z Čech a Německa, ale také
z Rakouska, Ruska a Dánska, aby předvedli svůj fortel v ateliéru
u Karla Melouna a poprvé také v zámeckém parku před sala terrenou. Společné dílo tentokrát neslo název Eurozahrada. Třetí
ročník, pořádaný v roce 2002, poznamenaly povodně. Kvůli nim
nedorazili někteří z pozvaných umělců, ani operní pěvkyně Pavlína Senič, která měla stejně jako před dvěma lety zjemnit tuto
„kovovou“ záležitost svým sametovým hlasem. Nezájmem veřejnosti ale Eurokov rozhodně netrpěl. Spíš naopak. Zatím poslední
Eurokov se uskutečnil před dvěma lety a přinesl několik novinek.
V první řadě se do celé akce s nadšením zapojily i kovářky a
Eurokov přestal být pánskou záležitostí. Jednou z těch „čtyř
statečných“ byla i klášterecká Irena Jedličková. Díla účastníků kovářského sympozia mohli návštěvníci obdivovat nejen v
průběhu konání Eurokovu, ale po celý měsíc na výstavě umístěné v prostorách zámku. Největší nadšení ovšem vzbudilo
noční kování, doplněné kulturním programem. Čtvrtý ročník
byl důkazem, že tato před osmi lety
založená kulturní událost si začíná
získávat přízeň nejen mezi umělci, ale i mezi politiky. Na Eurokovu se objevila například starostka
Chomutova Ivana Řápková, europoslanec MUDr. Miroslav Ouzký
či místopředsedkyně parlamentu
Miroslava Němcová. Kromě města
Klášterce, tradičního spolupořadatele celé akce, přispěl na celou akci
finančně také Ústecký kraj.
Podle Karla Melouna se i letos můžeme těšit na celou řadu umělců
z mnoha evropských zemí. Opět
bude noční kování, výstava i bohatý kulturní program. A letošní téma
společného díla? „Mohly by to být
spirály,“ říká Karel Meloun. Takže
Eurokov v keltském stylu? Nechme
se překvapit.
-lara-

Na zámku zněl folklor i renesance
Také v březnu pokračoval na zámku seriál koncertů, který připravuje Základní umělecká škola. Tentokrát se ve velkém renesančním sále představil
plzeňský komorní soubor Tilia, vítěz prestižní rozhlasové soutěže žákovských a studentských orchestrů Concerto Bohemia. Mladí hudebníci, bývalí studenti Konzervatoře v Plzni a především vynikající muzikanti, si pro
páteční podvečer připravili svébytně interpretované skladby vycházející z
českého a moravského folkloru, doplněné světskou hudbou renesance a
baroka. Název souboru Tilia, což znamená v latině lípa, má symbolizovat
strom života, trvalé síly a věčné obnovy. Tyto kvality jistě nelze souboru
upřít. Z celého vystoupení doslova prýštil elán a chuť hrát. Nadšení, se
kterým všichni mladí hudebníci představili například Valašské tance, bylo
doslova nakažlivé. Jak se dočteme v jedné z recenzí, které o souboru Tilia
vyšly, „je to nefalšovaně cítěný folklór interpretovaný lidmi, kteří si na nic
nehrají, jen tuhle hudbu mají rádi a podávají ji, jak ji cítí“. Mladí muzikanti připravili kláštereckým milovníkům klasické hudby další příjemně
strávený hudební večer.
-lara-

 Komorní soubor Tilia v renesančním sále kláštereckého zámku

DDM Klubíčko a Volňásek
vás srdečně zve
na prodejní
velikonoční výstavu
Na výstavu se můžete
přijít podívat
od 10. 4. 2006
do 13.4.2006
pondělí – čtvrtek
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

II. kapitola
Po únorovém představení Tři na lavičce, kde uchvátili diváky svým hereckým mistrovstvím nestoři českého
divadla Květa Fialová, Petr Nárožný a
Ladislav Trojan, se diváci dočkali další „velké hry“. V Klášterci vystoupila
pražská čtyřka David Matásek, David
Prachař, Valerie Zawadská a Martina
Hudečková v konverzační komedii
Neila Simona II. kapitola.
59. díl Ordinace v Růžové zahradě byl
sice silnou konkurencí, ovšem šance
vidět Prachaře „naživo“ znamenala
velké lákadlo. Nejen proto bylo poslední březnový čtvrtek hlediště kulturního
domu velmi slušně zaplněno. Diváci
ocenili hru, která má „dát naději a víru,
že i po těch nejsložitějších životních
zlomech přijde chvíle, kdy se začne číst
druhá kapitola jejich šťastného života“
dlouhým potleskem.
-lara-

Nový projekt kulturního domu
„Vezměte děti do divadla!“ - to je
název nového projektu, který nabízí od letošního roku klášterecký Kulturní dům. Jedno nedělní
odpoledne v měsíci mohou děti a
jejich rodiče strávit ve společnosti princů a princezen, obrů a obryň, trpaslíků a trpaslic a dalších
pohádkových postav. „Při výběru
pohádek jsme vsadili na klasiku.
Chceme dětem nabídnout něco ji-

spojen s kinem, tak se v sobotu pořádala dopolední představení. Děti
ale postupně přestaly chodit a program se musel zrušit. Já jsem ale
názoru, že by tu podobná nabídka
pro děti být měla. Nevzdávám to a
věřím, že to tentokrát vyjde,“ říká
ředitel kulturního domu. A zatím
se zdá, že by se to mohlo podařit.
„Na první pohádku přišlo asi padesát dětí a rodičů, od té doby ale ná-

 Foto z představení Kocour v botách

ného, než co mohou sledovat denně v televizi. Rádi bychom, aby se
k nám vypravily na pohádku jako
takovou, ne proto, že tu uvidí nějakou televizní hvězdu,“ vysvětluje
ředitel kulturního domu Antonín
Trejbal.
„Televizní pořady pro nejmenší jsou
když už ne plné násilí, tak alespoň
co nejvíc akční. Výsledkem je, že
dnešní děti neudrží delší dobu pozornost, jsou nesoustředěné, roztěkané, neposedí. Pravidelné návštěvy divadelních pohádek by je pak
mohly trochu naučit chování ve
společnosti a na kulturních akcích,
což se jim v životě nikdy neztratí,“
doufá v kladný vliv divadla Antonín Trejbal. „Vychovat“ si budoucího diváka je tedy další dobrý
důvod, proč se pustit do hodně
riskantního podniku. „Kdysi dávno, když byl ještě kulturní dům

vštěvnost postupně roste. Vstupné
jsme zvolili takové, aby bylo všem
dostupné. Rodiče i děti proto zaplatí za každou pohádku 40 korun.
Několik vstupenek rozdáme školám
a školkám, které je pak mohou dát
některému vybranému děcku třeba
za odměnu. Podobné akce pro nás
nejsou výdělečné, je to jakýsi vklad
do budoucna. Jestli se k nám naučí malé děti chodit na pohádku, až
vyrostou, budou chodit i na večerní
představení. Proto, pokud se projekt
osvědčí, budeme v něm rozhodně
pokračovat i v dalších letech,“ dodává závěrem ředitel Trejbal.
V příštích měsících se tak mohou
děti těšit třeba na pohádku Čert
a Káča v podání herců z litvínovského divadla nebo na Kocoura
v botách od divadelního souboru
Mladá scéna z Ústí nad Labem. Tak
vezměte děti do divadla!
-lara-

Významné kulturní akce města Klášterce nad Ohří
pro rok 2006
KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY
4.- 8.7. houslový seminář a festival vážné hudby
- garant Jaroslav Svěcený
EUROKOV
18. - 20.8. 5. ročník mezinárodního setkání uměleckých
kovářů a sochařů v kovu
KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
9.9. představení nově rekonstruovaného náměstí,
lázeňského areálu v rámci Dnů evropského dědictví
DIVADELNÍ ŽNĚ
28.10. - 4.11 přehlídka místních amatérských divadel
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VÝZDOBY MĚSTA
2.12. vánoční trhy , kulturní program, ohňostroj

Malí muzikanti ve školní družině
Ve čtvrtek 23. března 2006 proběhl ve školní družině při 4. ZŠ v Petlerské ulici
koncert „Malí muzikanti“. Poděkování patří dětem, které zde vystoupily a ukázaly
své umění ve hře na různé hudební nástroje – zobcové flétny, kytaru, flétnu a klávesy. Malí muzikanti jsou dětmi, které navštěvují ZUŠ a zároveň chodí do ŠD, ale
toto odpoledne za nimi přišli i jejich starší kamarádi-hudebníci.
P.Poláčková
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Velká voda letos snad město neohrozí
Tající sníh a vytrvalé dešťové přeháňky nadělaly vrásky i na tvářích
členů bezpečnostní rady města
Klášterec nad Ohří. Stoupající hladina řeky Ohře i hrozivě se plnící
koryta Kláštereckého a Podmileského potoka byly od konce března
pod pečlivým dozorem. Nebezpečí
hrozí hlavně tam, kde jsou koryta
ucpána například větvemi z prořezávek, které někteří vtipálkové házejí právě do potoka. K lokálním
záplavám došlo 28. března, kdy se
rozlil Klášterecký potok za ulicí
Dlouhá. Napilno měli v tuto chvíli
hlavně hasiči. Co se týče zásob pro
stavbu protipovodňových hrází, je
v současné době na firmě Komunikace Ježek připraveno 540 pytlů,
naplněných pískem, a dalších 200 pytlů je k dispozici k naplnění. Doufejme, že se Klášterci vyhnou i díky
opravě koryta Podmileského potoka, která proběhla v létě, loňské problémy s velkou vodou.
-lara-

Jazykové certiﬁkáty z kláštereckého gymnázia
Gymnázium a Střední odborná škola v Klášterci nad Ohří je šestým zkušebním centrem v České republice pro získání mezinárodně uznávací
zkoušky z německého jazyka s platností v 72 státech světa.
Certifikát mohou získat nejenom studenti našeho gymnázia a SOŠ, ale i
zájemci z řad široké veřejnosti. Největší zájem je o zkoušky Fit in Deutsch
1 a 2 a Deutsch Zertifikat. Zkoušky proběhnou na naší škole v měsících
květnu a červnu 2006. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Evy Sadílkové.

Ráda bych touto cestou
poděkovala dvěma
šikovným klukům
Lukáši Zavoralovi
a Tomáši Ullmannovi
za pomoc při
rekonstrukci bytu.

Opravdu stojí za to získat titul „Psí záchod okresu“?
V jednom z minulých čísel jsme
vás informovali o tom, že je
Klášterec po letošní zimě horkým kandidátem na titul „psí
záchod okresu“. S příchodem
jara začal v našem městě velký
úklid, který zahrnuje nejen čištění silnic a chodníků, ale také
travnatých ploch. Pracovníkům
Zahradnictví Mana, kteří ho
mají na starosti, není co závidět.

O nevábné hromádky po chlupatých mazlíčcích by se opravdu
měli postarat spíše jejich majitelé. Těm, kdo nechtějí riskovat
pokutu od strážníků městské
policie, připomínáme, že specielní sáčky na psí exkrementy
dostanou zdarma na těchto místech:
Městský úřad
nám. Dr. E. Beneše 85

Městská policie, Nádražní 169
Psí útulek, Ciboušov
Tabák U buldoka, Polní
Papírnictví Bajbar, Příčná
Stavební bytové družstvo
Chomutovská 61
Veterinární klinika - MVDr.
Kotoučová, U Koupaliště 623
Použité sáčky můžete pak vyhodit do jakéhokoli koše či kontejneru na komunální odpad.

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE

Prodám družstevní byt 4+1 v
Klášterci nad Ohří (Dlouhá ulice)
Ihned volný.
Tel.: 724 251 457
Prodám vysavač VORWERK,
novější typ (způsobilý pro alergiky). Cena 8 000,- Kč.
Tel.: 737 174 628
Pronajmu byt 2+1 po celkové rekonstrukci (dlažba, plovoucí podlahy, jádro) v Klášterci nad Ohří .
Cena dohodou .
Tel.: 603 400 549
Prodám Mazda 323 1,3 r.v. 84, zlatá metalíza, garážovaná. Velmi dobrý
stav. Cena 17 000,- Kč.
Tel.: 474 375 797
Koupím garáž v Klášterci nad
Ohří.
Tel.: 602 190 183
Prodám dvoulůžko 200x180 cm
včetně pružinových matrací a toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem.

Vše téměř nové. Cena 4 500,- Kč.
Tel.: 606 392 125
Koupím skládací dětskou koloběžku (starší) - prodává se u Vietnamců. Dále menší sáňkařský bob
s volantem, kovový. Používaný asi
v 50-60 letech.
Tel.: 474 375 491
Vyměním st. byt 3+1 (3 balkony) v Klášterci nad Ohří za st. byt
4+1 (3+1 velký) v Klášterci nad
Ohří nebo Kadani.
Volat po 19. hodině.
Tel.: 607 805 972
Koupím a okamžitě zaplatím
opotřebované obráběcí destičky
(SK-TK plátky) 80 - 120 Kč/kg.
Porcelán ne!
Tel.: 606 846 785
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 3+1 (2+1 větší) v Klášterci
nad Ohří.
Tel.: 728 047 156
Vyměním byt 1+1 za 2+1. Jen v

Klášterci nad Ohří.
Tel.: 724 344 612
Koupím chatu nebo zahrádku
s chatkou v os.vl.v Klášterci nad
Ohří, nejlépe v okolí řeky.
Tel.: 736 212 562
Vyměním státní byt 1+2 s balkonem za 1+1. Oba v Klášterci
nad Ohří. Děkuji
Tel.: 775 067 310
Prodám krémovou kuchyňskou
linku (délka 150 cm) s dřezem. Zachovalou. Cena 450 Kč.
Tel.: 474 374 029, 721 626 039
Prodám dodávku Mazda 2200 E.
Pojízdná. Cena : 15 000,- Kč.
Tel.: 608 974 543
Prodám 2 sady zimních pneu
205/55/16 - jedna sada na ALU
ráfkách, druhá sada na plechových. Obě velmi pěkné - 7 mm.
Kola jsou na Passat nebo Škoda
Superb.
Tel.: 606 840 922

Inzerovat můžete také na www.klnoviny.cz

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

Kino Svět

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program duben 2006
PRO DĚTI:
5. středa v 16.00 a 18.00 hodin
BAMBI 2*
USA 2005, 75 minut, český dabing.
Animovaná pohádka, v níž se po více než
šedesáti letech znovu setkáme s Bambim,
Velkým knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Filim,
Výrem a dalšími nezapomenutelnými zvířátky,
se odehrává krátce poté, co mladý jelení princ
ztratí svou maminku a zjistí, že jeho tatínek je
ve skutečnosti váženým Velkým knížetem.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,-Kč
6. čtvrtek a 7. pátek v 19.00 hodin
TYGR A SNÍH*
Itálie 2005, 118 minut, české titulky. Příjemná, inteligentní komedie režiséra a
herce Roberta Benigniho o velké osudové lásce. Básník Attilio je lektorem na univerzitě v Římě. Bezmezně miluje kritičku
Vittorii. Prakticky žije jen pro ni, dvoří se jí,
pronásleduje ji na každém kroku a každou
noc o ní sní. Vittoria odjíždí do Bagdádu
udělat rozhovor s iráckým básníkem Fuadem. Během bombardování je zraněna a
upadá do kómatu. Attilio neváhá ani minutu, vydává se za ní, rozhodnutý udělat
cokoliv, aby svou milovanou zachránil.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,-Kč
PROJEKT 100 - 2006
8. sobota v 19.00 hodin
COMMITMENTS
Irsko, VB 1991, 118 minut, české titulky.
Režie: Alan Parker. Ambiciózní hudebník
Jimmy Rabbitte dává dohromady novou
soulovou kapelu. Skupina pak projde
všemi fázemi, kterými musí projít každá
začínající kapela. Soubor drží pohromadě
díky tvrdé práci svého manažera, který
řídí život celého hudebního společenství, ale v závěru ztrácí síly a vzdává se
všech aktivit. Po úspěchu se pak dostaví
nezvratný rozkol, osobní srážky a rozdílné
hudební názory.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč ,Klub kina Svět: 45,- Kč
9. neděle
KINO NEHRAJE
PRO DĚTI:
10. pondělí a 11. úterý
v 16.00 a 18.00 hodin
KARCOOLKA*
USA 2005, 80 minut, český dabing.
Červená Karkulka je sice klasické pohádkové téma, ale zde je vše naopak. Začínáme od konce. “Chlupatí a opeření“ strážci

zákona pátrají po tom, co se odehrálo v
chaloupce babičky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka… Škody a
porušení zákonů jsou závažné – násilné
vloupání, narušení domácího klidu, úmysl
sežrat, máchání sekerou bez povolení.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
PRO DĚTI:
12. středa v 17.00 hodin
LETOPISY NARNIE:
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
USA 2005, 132 min., český dabing.
Nejmladší ze sourozenců Lucinka objeví
ve staré skříni průchod do tajemného a
magického světa jménem Narnie. V Narnii žijí zvířata, která mluví, a zemi vládne
moudrý a laskavý lev Aslan. Ostatní děti
Lucince vyprávění o Narnii zpočátku nevěří, ale nakonec všichni projdou skříní a
zjistí, že ne všechno je v Narnii tak, jak by
mělo být. Zemi totiž ovládá zlá bílá čarodějnice jménem Jadis. Děti se proto spojí
s Aslanem, aby společnými silami čarodějnici přemohli.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
13. čtvrtek a 14. pátek
v 17.30 a 20.00 hodin
PANIC JE NANIC*
ČR 2006, 90 minut.
„Panic je nanic“ je motem hlavních hrdinů, tří šestnáctiletých kamarádů z Prahy. V
hospůdce v zapadlé vesnici se zrodí úžasný plán. Seznámí se s místní kráskou, která
by moc ráda strávila alespoň část prázdnin
v Praze a tak s ní kluci na pár týdnů vymění
jejich luxusní vilu za zchátralý statek.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
PROJEKT 100 - 2006
15. sobota v 19.00 hodin
THX 1138
USA 1971, 86 minut, české titulky.
Režie: George Lucas. Vítejte ve světě
monstrózního labyrintu, kde jsou všichni
obyvatelé ve stereotypních uniformách a
odlidštěnou vizáž jim dodává nepřehlédnutelný lesk holohlavých lebek. Hlavní
hrdina (Robert Duvall) je jedním z mnoha
nádeníků v ohromném lidském mraveništi. K procitnutí THX dopomůže základní
lidská emoce, láska.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět:45,- Kč
16. neděle až 18. úterý
KINO NEHRAJE

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

6. dubna od 15.15 hodin
KLÁŠTERECKÉ JARO
Přehlídka vystoupení mateřských škol.
Ve spolupráci s MŠ Lesní a MÚ Klášterec nad Ohří
8. dubna od 20 do 02 hodin
DIVADELNÍ NAROZENINOVÁ PLES PARTY
Pro širokou veřejnost. K tanci i poslechu hraje pro všechny věkové kategorie DJ Lehkej
Ventil – Petr Kalinský. Účinkují KLÁŠTERECKÁ DIVADLA.
V každou celou hodinu krátká vystoupení pro kohokoliv k narozeninám.
Vstupenky v předprodeji.
Vstupné: 50 Kč a 30 hal.
20. dubna od 19 hodin
POLITICKÉ HARAŠENÍ SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU
Jako host vystoupí BOHUŠ MATUŠ.
Vstupné: 160,- Kč, důchodci: 100,- Kč
----------------------------------------------------------------PŘIPRAVUJEME:
17. května od 19 hodin
KONCERT SKUPINY RANGERS (PLAVCI)

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
6. 4. - 23. 4.
JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ?
Výstava žáků 3. ZŠ v Klášterci nad Ohří
Vernisáž se koná 6. 4. od 16 hodin ve velkém renesančním sále.
7. 4. - 30. 4.
KRUŠNOHORSKÁ KRAJINA - ERZGEBIRGE LANDSCHAFT
Výstava obrazů Ingrid Burghoffové
Vernisáž výstavy se koná 7. 4. v galerii Thun od 17 hodin.
----------------------------------------------------------------KONCERTY

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

14. 4.
ADAMUSOVO TRIO
Koncert je od 18 hodin v hudebním salonku.
Koncert je pořádán ve spolupráci se ZUŠ Klášterec nad Ohří.
----------------------------------------------------------------OSTATNÍ AKCE
16. 4. od 13 hodin na nádvoří zámku
VELKÉ ZÁMECKÉ PLETENÍ VELIKONOČNÍCH POMLÁZEK
S hudbou Milana Baranijaka. V rámci akce proběhnou vepřové hody. Sežereme prase.
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Nohejbalisté nedělali žádnou paniku
Amatérští nohejbalisté si změřili své síly na nohejbalovém turnaji Petrom
Cup 2006 za účasti deseti mužstev, který se konal v sousední Kadani. Klášterec vyslal do boje své tři zástupce a ti svými výkony dokázali řádně zamíchat tabulkovými výsledky. Celky Torpédoborců „A“ a „B“ skončily ve
čtvrtfinále. Nečekaným, ale zaslouženým vítězem celého turnaje byl celek
se zkreslujícím názvem Klášterecká panika ve složení Krejsa, Dokoupil a
Vašek. Název celku opravdu neodpovídal dění na hřišti, protože klášterečáci soupeřům dovolili uhrát jen jediný set za celý turnaj.

 Klášterecká panika: zleva Krejsa, Dokoupil, Vašek

Hynek Döring je bronzový na mistrovství Čech
Hromada hodin strávených v posilovně, dřina a odříkání. To vše se
vyplatilo a mladý klášterecký kulturista se poprvé ve velké soutěži
postavil na „bednu“. Na aprílovou
sobotu se v Hořicích u Jičína konalo mistrovství Čech staršího
dorostu v kulturistice a Hynek
Döring ve váhové kategorii 65 kg
získal bronzovou medaili. Druhým
borcem, který reprezentoval Klášterec, byl Stanislav Kodýtek. I když
věkově ještě startuje za mladší dorost, měl možnost změřit své síly
se staršími závodníky a dokázal, že
jeho start byl oprávněný. Ve stejné
kategorii (65kg) skončil jen těsně
za Döringem na nepopulárním
čtvrtém místě. Kodýtka i Döringa čeká tento víkend další křest
ohněm. Oba budou mít možnost
své umístění minimálně zopakovat na mistrovství České republiky
mladšího a staršího dorostu, které
se bude konat 8.4. v České Třebové
a kde budou oba závodníci startovat. Tentokrát už každý ve své věkové kategorii.

Fotbalisté rozjeli své soutěže
Fotbalisté se po dlouhé zimě zahájili své soutěže a i když počasí není ještě
úplně nakloněno této nejpopulárnější hře a hřiště jsou jen na hranici regulérnosti, jsou k vidění zajímavé zápasy, u nichž se cení velká snaha a chuť
po dlouhé zimní přestávce hrát opět fotbal.
Klášterečtí dorostenci remizovali na svém blátivém hřišti s celkem Údlic
2:2 (0:0), když si vyrovnávací branku nechali domácí fotbalisté vstřelit několik vteřin před koncem utkání.
Perštejn doma přivítal jednoho z aspirantů na postup do vyšší soutěže celek Černovic. Po prohraném prvním poločase perštejnští zabrali a nečekaně lídrovi tabulky uštědřili porážku 2:1 (0:1).



Hynek Döring

Ani trenér obou borců Jan Böhm,
který neskrýval radost z umístění
svých svěřenců, nebude zahálet. V
současné době se velmi intenzivně
připravuje na tři vrcholné závody
ve fitness. Jeho nabitý program začíná 15.6. na mistrovství Čech, kde
loni obsadil 4. místo. S tímto výsledkem není Böhm dodnes smířen a své přípravě věnuje mnoho
času. „Přes půl roku jsem se nezúčastnil žádných závodů a přípravě
 Stanislav Kodýtek, trenér Jan Böhm a Hynek Döring
na M.Čech věnuji veškerý čas. Ani
loni jsem přípravu v žádném případě nepodcenil, ale forma mi nesedla, možná byla špatně načasovaná. Toho se
chci letos vyvarovat. Mým cílem je obsadit medailové pozice,“ prozradil své plány „Bombís“. Druhým vrcholem
je mistrovství České republiky, které se bude konat týden po M.Čech 22.6. v Lysé nad Labem. Zde však už
nepůjde jen o titul, ale také o nominaci do reprezentačního celku, který bude startovat na mistrovství Evropy,
kam by se Honza Böhm samozřejmě také rád probojoval a zúročil tak léta věnovaná tomuto sportu.
V nejbližší době můžete „Bombíse“ vidět při vystoupení na volbě Miss ČR, kde bude partnerem soutěžící dívky Kateřiny Kuřátkové v jejím volném programu. Přímý přenos z Brna vysílá TV Nova tuto sobotu 8. dubna.

SK Kosagym Kadaň slavil první rok
 Souboj kláštereckého dorosteneckého útoku s hostující obranou

Vítězství v minihokeji uniklo jen o nájezdy
26. března 2006 se konal na zimním stadionu v Chomutově 6. ročník turnaje žáků
2. tříd o pohár Vladislava Maška v minihokeji, který se hrál dle pravidel ČSLH.
Finále :
KL - HC Litoměřice 3:5
Naši hokejisté prohráli, když neproměnili dva trestné nájezdy v provedení hráčů
Chlouby a Halušky.
Na utkání se podepsala i nedisciplinovanost a následné tresty
v podobě proměněných trestných střílení
Litoměřic.
Góly Kl : Vavrouško- 
vá 2., Haluška z trest.

SK Kosagym se zúčastnil Národního poháru Čech, který se konal
v Klatovské sportovní hale. Šlo o
první ze čtyř nominačních turnajů
do státní reprezentace a kadanští a
klášterečtí závodníci se předvedli
v tom nejlepším světle.
Turnaje se zúčastnili závodníci
z celkem 37 sportovních klubů z
celé republiky.
SK Kosagym reprezentovalo 15
závodníků - z toho 3 z Klášterce:
Simona Martincová, Veronika
Gregorová a Milan Gerši - kteří
se představili v disciplínách semicontact, lightcontact, fullcontact,
lowkick a aerokickboxing.
Výsledky:

Mladí hokejisté přebírají
cenu za druhé místo

Mladí hokejisté na turnaji odehráli všechna utkání zodpovědně
a jednu nejcennější trofej si přece
jen odvezli. Nejlepším brankářem
turnaje byl po zásluze vyhlášen
Tomáš Mědílek.

semicontact junioři
Karel Rajský (-35kg) ........ 2.místo
Jan Rajský (-35kg) .......... 4.místo
semicontact senioři
Jan Veselý (-71kg) .......... 2.místo
(-67kg) .......... 4.místo

 SK Kosagym Kadaň

lightcontact junioři
D.Machová (-45kg) ......... 2.místo
Oleh Yakob (-55kg) .......... 2. místo
Jan Rajský (-35kg) ......... 3.místo
lowkick
M. Blažko (-81kg) ......... 2.místo
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Aerokickboxing
Kosagym Kadaň (Martincová, Gregorová, Lelovicsová) ...... 3.místo
Klášterecký Milan Gerši v kategorii fullcontact ve váhové kategorii
do 75kg neprošel ve vyřazovacích
bojích přes borce Dvořáka, který
skončil celkově druhý.
Dosaženými výsledky si závodníci
SK Kosagym nadělili dárek k prvním narozeninám, které klub na
začátku března oslavil.

