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Slovo starosty

Starosta města Jan HOUŠKA
Vážení spoluobčané,
našemu městu se po letech
marného úsilí podařilo konečně
získat dotaci z odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR
na „Městský kamerový dohlížecí
systém“ ve výši 1.334 000,- Kč.
Díky žádosti zpracované Městskou
policií za významné pomoci Policie
ČR jsme tak obdrželi druhou nejvyšší dotaci poskytnutou městu v
ČR a nejvyšší v rámci severočeského kraje. Společně s podílem
města se jedná o investici 2,1 mil.
Kč. Za tuto částku bude pořízeno
řídící a sledovací centrum včetně
tří kamerových bodů s možností
rozšíření až na 16 kamer.
Z pohledu výše dotace se nejedná o
nikterak významnou částku. Důležitost a význam přidělení dotace spočívá v tom, že Městská policie získá
konečně moderní a účinný nástroj
s jehož pomocí je možné okamžitě
a s potřebnou razancí zasáhnout
proti nepořádkům, a přispět tak ke
zvýšení bezpečnosti, ochraně zdraví a majetku občanů našeho města.
Klášterec nad Ohří tak začne být
bezpečnějším městem pro své občany a přestane být bezpečným pro
obtěžující živly.
J. Houška
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Na zámku se krotily vrbové proutky Nová kuchyň,
Velikonoce. Krásná tradice plná starobylých
zvyků, komerční záležitost, duchovní zážitek,
sexistická zábava podporující násilí páchané
na ženách, důvod pořádně se napít a najíst,
rodinné setkávání... Názor na „svátky jara“ se
liší případ od případu.
Někteří dodržují úzkostlivě všechny tradice
s nimi spojené včetně
pletení pomlázek, barvení vajíček a pečení
velikonočního beránka,
jiní na nich ocení pouze prodloužení volna.
Zvyky se dodržují hlavně v rodinách, kde jsou
malé děti. Právě pro ně
bylo na velikonoční neděli přichystáno „Velké zámecké
pletení pomlázek“.
Za typicky dubnového odpoledne,
kdy dešťovými mraky jen občas
prosvitlo sluníčko, se na nádvoří

nové zážitky

zámku shromáždilo několik desítek lidí. Převážně chlapci a chlapi
se za pomoci zkušených krotitelů
vrbového proutí pokoušeli uplést
si svoji vlastní pomlázku, kterou v

pondělí vyplatili své sestřičky, kamarádky a spolužačky. Škoda jen,
že silný déšť brzy návštěvníky celé
akce rozehnal.
-lara-

Milovníkům kulinářského umění
jistě neuniklo, že loni v Klášterci otevřeli svoji novou restauraci
vietnamští podnikatelé a provozovali zde umění asijské kuchyně.
Neuběhl ani rok a vše je jinak.
Provozovna změnila majitele a
po určitém čase, kdy byla restaurace uzavřena, se v pátek 14.4.
opět rozhořel oheň v krbu, který
je součástí příjemného interiéru,
a comeback je na světě. Tentokrát
však v originálním balení čínské
kuchyně.
pokr. na str. 4.

Tajenka je rozřešena. Edeku koupil Pramen
V posledních týdnech se městem šířila řada zaručených zpráv ohledně
osudu supermarketu Edeka. Že jsou
jeho dny v Klášterci sečteny, bylo jasné už od loňského listopadu, kdy německá firma oznámila svůj odchod z
českého trhu. Ale co bude dál? Zůstane obchod prázdný a stane se následovníkem „slavného“ Julia Meinla?
Bude v jeho prostorách další asijský

obchod s textilem? Nebo bude obchod pokračovat dál ale v režii jiného provozovatele?
Dnes už je jasné, že „C“ je správně. Nebude to ovšem Tesco, které převzalo
27 z celkových 38 prodejen německé
Edeky. Novým majitelem kláštereckého obchodu, kde nakupují tisíce lidí z
přilehlých sídlišť, se stal český Pramen.
Mysleli jste si, že tato značka zmizela

Banka GE Money se stěhuje do nového
Klienti banky GE Money, kteří byli
léta zvyklí vyřizovat své finanční záležitosti v její pobočce u Weberova
domu a vybírat peníze z bankomatu
v ulici Nádražní, se budou muset od
května připravit na dvě velmi pod-

statné změny. Tou první je přemístění pobočky do objektu Jednoty v ulici Petlerská, kde byla dřív prodejna
sportu. Jedním z důvodů přestěhování pobočky je snaha banky být dosažitelnější pro své klienty. Objekt, v

 Klienti banky mohou navštívit její současné prostory naposledy 28. dubna.

kterém GE Money v současné době
sídlí, je na dost odlehlém místě, což
neodpovídalo představám banky.
Spolu s pobočkou změní své stanoviště také bankomat, který se bude v
pátek 28. dubna stěhovat do nových
prostor pobočky na Petlerské. Celý
tento den bude proto bankomat
GE Money mimo provoz. Peníze
začne vydávat zase až následující
den. Nově zřízená pobočka se pak
klientům poprvé představí v úterý
2. května.
V důsledku náročného stěhování
se budou muset klienti připravit na
několik drobných omezení. Kromě
již zmíněného jednodenního přerušení provozu bankomatu to bude
zkrácení otvírací doby. V pátek 28.
dubna bude pobočka otevřena jen
do 12 hodin. V případě naléhavé
potřeby mohou klienti odpoledne
využít služeb banky GE Money v
Kadani, která je otevřena od 13. do
17. hodiny.
-lara-

 Ještě do konce dubna by měly být k vidění nápisy německé ﬁrmy Edeka. Poté
je už nahradí loga nového majitele, kterým se stal Pramen.

v propadlišti dějin spolu s Tuzexem a
frontou na banány? Chyba lávky.
Tato firma má dnes 43 prodejen převážně na Vysočině, ale i v jižních, severních a západních Čechách a vznikla
postupným skupováním bývalých prodejen takzvané občanské vybavenosti
včetně samoobsluh Pramen.
Od úterý 18. dubna se tak po pěti
dnech, kdy byl obchod kvůli výměně
majitele zavřený, opět mohou nakupující prohánět s nákupními vozíky
mezi plnými regály. Lenka Holendová z úseku rozvoje obchodu firmy
Pramen CZ nám potvrdila, že sortiment prodejny zůstane ve velké míře
zachován. V regálech pouze nenajde-

te výrobky se značkou Edeka. Nemělo
by dojít ani k žádné cenové revoluci.
„Něco bude levnější, něco lehce zdraží,
ale celkově zůstane cenová hladina na
stejné úrovni,“ slibuje Lenka Holendová.
-lara-

Uzávěrka příštího čísla je
28.dubna
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 3.května

strana 2

Klášterecké noviny č. 8/06

Plánovaná trasa projektu by měla měřit zhruba 2 kilometry
Ráno zajít k lékaři, poté si vyřídit něco
na úřadech, na poště podat složenku,
vybrat peníze v bance, nakoupit, odpoledne jít na procházku nebo si vypůjčit
knížku v knihovně a večer se potěšit nějakým kulturním zážitkem. Zcela normální, aktivní den, jaký si čas od času
dopřeje každý z nás. Jsou ale mezi námi
lidé, pro které je podobně strávený den
noční můrou. Jsou to lidé s tělesným
postižením. Vozíčkáře i lidi o holích
a berlích straší vidina desítek schodů,
obrubníků a těžkých dveří, které jim
ztěžují i tu nejkratší cestu po městě. S
tělesně postiženými se při stavbě sídlišť

nepočítalo. Takoví lidé byli většinou
umisťováni do ústavů, mimo běžný život ostatních lidí. Doba se ale změnila
a s ní částečně i přístup k těmto lidem.
Při stavbách nových budov se už většinou bere na lidi s tělesným postižením
ohled. Lékárny, zdravotní střediska,
banky, pošta – do všech těchto institucí
se v našem městě dostanete pohodlně
bez nutnosti překonat jediný schod.
To jistě ocení nejen vozíčkáři, ale i staří
lidé nebo člověk se zlomenou nohou.
V našich novinách jsme se už tomuto
tématu věnovali několikrát. A závěr byl
takový, že nejhůře jsou na tom s ohle-

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
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.

dem na přístupnost lidí s tělesným postižením nejrůznější úřady. Úřad práce,
sociální odbor... Problémy jsou i ve školách a kulturních zařízeních města. Plošina, výtah, bezbariérový nájezd, nové
vchodové dveře – změn by bylo třeba v
našem městě hodně. A jako vždy jsou
hlavním problémem peníze. Čas od
času se objeví nějaká vlaštovka – v poslední době například snaha ředitelky
Dimunové ze ZŠ Krátká zpřístupnit budovu školy učiteli na vozíčku – jedná se
ale většinou jen o jednotlivé, izolované
případy. Co chybí, je koncepce, celkové
řešení problému.
Je zde ale jedna naděje. Národní rozvojový program mobility pro všechny,
který je od roku 2004 financován z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev. Jak se dočteme na internetových
stránkách Národní rady zdravotně po-

Osobní bankovní účet je někdy spolehlivější než příbuzní
Možná, že jste se už někdy s podobným případem setkali. Buď vy
osobně, někdo z vaší rodiny, nebo
znáte alespoň někoho ve vašem
okolí. Pobírá pravidelně důchod
a pak se najednou ocitne kvůli
nemoci nebo složité operaci na
dlouhou dobu v nemocnici nebo
v léčebně. Leží zde několik měsíců
a nemůže si svůj důchod vybírat.
Ten na něj nejprve čeká na poště

„Rozhodování o určení zvláštního
příjemce bývá velmi složité. Zvlášť
v případě, kdy se přihlásí zájemců
víc. My pak musíme na základě podrobného šetření rozhodnout, kdo
je nejvhodnějším kandidátem. Důležitý je názor skutečného příjemce
důchodu. V mnoha případech je ale
na tom zdravotně tak špatně, že se
ani nemůže k celé záležitosti vyjádřit. Potom je rozhodování na nás.

posílat na účet. Buď na svůj vlastní, nebo na účet někoho, komu plně
důvěřují. V případě, že si pak například kvůli léčení nebudou moci
delší dobu svůj důchod vybírat,
budou mít peníze v bezpečí v bance
nebo ve spořitelně,“ radí Mgr. Antolová.
Je smutné, když musí člověk víc věřit neosobním bankovním účtům
než nejbližším příbuzným. -lara-

stižených „program mobility podporuje
zpřístupňování dopravy a odstraňování
bariér při vstupu do budov státních a
veřejných institucí a služeb. Prostředky
programu mobility budou uvolňovány
převážně na realizaci ucelených bezbariérových tras a nebudou financovány
jednotlivé, na bezbariérovou trasu nenapojené projekty.“ Zájem přihlásit se
do tohoto programu a získat peníze na
zlepšení situace ve městě má i Klášterec. „S nápadem účastnit se tohoto programu přišla vedoucí odboru sociálních
věcí Mgr. Antolová a já sám považuji
tento komplexní způsob řešení celé situace za velmi dobrý,“ řekl nám k tomu
místostarosta Homolka. „Naše bezbariérová trasa by mohla spojovat domov
důchodců, obchodní dům Centrum,
Komerční banku, služebnu Policie ČR,
Základní školu Krátká, sportovní areál,
poštu, Městskou energii, budovu městské
policie, pobočku úřadu práce, autobusové nádraží a vlakové nádraží. Jednalo by
se zhruba o dvoukilometrovou trasu,“
popisuje podobu plánovaného projektu
místostarosta Homolka.
Připravit dobrý projekt, který by měl
šanci uspět v konkurenci žádostí
ostatních měst o finanční prostředky na vybudování bezbariérových
tras, ale není jednoduchá záležitost.
Je tedy otázkou, zda se ho podaří
zpracovat do 12. května, na kdy je
stanoven termín předložení projektů
na rok 2007.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Od 8. března 2006 je účinná novela občanského zákoníku, která
opět posílila práva spotřebitelů.
Týká se hlavně uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku,
tedy hlavně nákupů přes internet,
telefon či katalog, ale také smluv
uzavíraných mimo provozovnu
prodávajícího. Především obchodník nemůže spotřebiteli účtovat
za odstoupení od smlouvy, které
mu zákon ve 14denní lhůtě dává,
žádné poplatky. Pokud spotřebitel
v zákonem dané lhůtě odstoupí,
má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží,
které samozřejmě musí prokázat.
Další novinkou je stanovení lhůty
na vrácení peněz, která nesmí být
delší než 30 dnů od odstoupení
od smlouvy. Uzavře-li spotřebitel
smlouvu mimo prostory obvyklé
k podnikání, tzn. na reklamním
zájezdu, předváděcí akci, na výstavě nebo při podomním prodeji,
může od takto uzavřené smlouvy
odstoupit do 14 dnů, namísto původních sedmi. Stejná lhůta, tedy
maximálně 30 dnů, je na vrácení
peněz ze strany prodávajícího. Je
tak kladen větší důraz na ochranu
klientů finančních institucí. Od
smlouvy o penzijním připojištění
má spotřebitel právo odstoupit ve
lhůtě do 30 dnů.
Vstup do Evropské unie přinesl
Česku významný nárůst kamionů
na silnicích. Zatímco na začátku
roku 2004 přejelo české hranice asi
550 tisíc kamionů měsíčně, nyní
je to dvojnásobek. Podle Václava
Špičky z Autoklubu ČR se situace
na českých silnicích dále zhorší po
červencovém zmírnění zákazu jízd
kamionů o víkendech a svátcích.
Zatímco dosud nesměly kamiony
jezdit po celý rok v neděli mezi půlnocí a 22:00 a v létě i v sobotu od
07:00 do 20:00, od poloviny roku
bude zákaz v neděli omezen jen na
13:00 až 22:00 a v sobotu v létě na
07:00 až 13:00. Naopak přibude páteční zákaz mezi 17:00 a 21:00.

MP informuje ... MP informuje ... MP informuje
Každé uhynulé zvíře v dnešní době budí daleko větší pozornost než dříve.
Zvláště jedná-li se o uhynulého ptáka. Ptačí chřipka je smrtelná nemoc
a lidé jsou o ní informováni prakticky denně z různých sdělovacích prostředků. Varování o tom, že dotýkati se uhynulých zvířat je zakázáno, není
jen pouhým gestem. A tak možná zarazí případ z ulice Boženy Němcové,
kdy neznámá žena zavolala na služebnu MP, ať si přijedou pro mrtvého
holuba, kterého zřejmě v dobrém úmyslu schovala do krabice od bot, kterou způsobně označila křížkem z klacíků. Neuvědomila si však, že strážníci potřebují znát její jméno, protože s ohledem na ptačí chřipku musí být
jména nálezců i jména jejich rodinných příslušníků zaevidována.
Druhý případ uhynulé zvěře je pro tuto zeměpisnou šířku spíše rarita. Určitě není běžné se na ulici potkat s hadem, natož tak exotickým, jakým je
hroznýš. Jeho zdechlinu objevili pracovníci, kteří mají na starosti úklid
města, v ulici Václava Řezáče. Strážníci teď mají o starost navíc, aby zjistili
nejen, jak se had dostal na ulici, ale také majitele, kterému bezpochyby
toto zvíře patřilo.
-ronya pak se vrací na Českou správu
sociálního zabezpečení, kde je ještě řadu let uschován. V okamžiku,
kdy se člověk vrátí zpět domů a
zažádá o něj, je mu vyplacen. Až
do této chvíle žádný problém. Ten
nastává až v okamžiku, kdy se na
odboru sociálních věcí objeví někdo z rodiny nemocného a žádá,
aby mu byl důchod vyplácen jako
zvláštnímu příjemci. „Podle zákona o sociálním zabezpečení musí
obecní úřad ustanovit zvláštního
příjemce v případě, že důchod nemůže přijímat ten, komu je určen.
Třeba právě proto, že se nachází
dlouhodobě v nemocnici,“ vysvětluje vedoucí sociálního odboru
klášterecké radnice Mgr. Antolová.

A také kontrola, zda námi vybraný zvláštní příjemce důchod svého
příbuzného nezneužije,“ dodává
Mgr. Antolová. Žádná plná moc,
byť vlastnoručně podepsaná „majitelem“ důchodu, nic neznamená.
Vše závisí na rozhodnutí pracovníků odboru. A věřte, že rozhodovat v případě rozhádaných příbuzných není asi nic příjemného.
Konkrétní situaci si asi dovede
představit každý. Bezmocná babička či dědeček leží v nemocnici
a členové rodiny neváhají kvapem
zamířit směr městský úřad, aby si
co nejrychleji finančně přilepšili
na úkor svých blízkých.
„Ti, kdo pobírají důchod, by udělali
nejlépe, kdyby si nechávali peníze

Při krádeži v Plusu byla přistižena
jedna místní žena. Po příjezdu na
místo strážníci zjistili, že se jedná o
jim už dobře známou občanku, která
má již z minulosti na svědomí značné
množství majetkových deliktů. Byla
proto předvedena na PČR s podezřením ze spáchání trestného činu.
Strážníci v nočních hodinách
přistihli skupinu mladíků, kteří šli
v silně podnapilém stavu z jednoho
místního klubu a bavili se tím, že
kopali do odpadkových košů. Jeden
se jim podařilo převrátit. Ten museli
samozřejmě uklidit a umístit zpět na
své místo a kromě toho si každý vykoledoval blokovou pokutu.
Ve spolupráci s PČR proběhla
letos již druhá preventivní akce se
zaměřením na prodej a požívání alkoholu mladistvými osobami. Kontrola byla provedena ve třech provozovnách, kde bylo zkontrolováno 11
osob. Čtyři osoby byly zjištěny jako
mladistvé, které požily alkohol.
zástupce velitele M. Krása
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Pohled do minulosti

Blížící se první květnový den nás inspiroval k tomu, abychom vám připomněli ohlédnutím do minulosti časy plné pestrobarevných veselic, kdy
účast v prvomájovém průvodu byla dobrovolně - povinná. Velké transparenty, velká hesla, záplava barevných praporů a mávátek, slavnostní obleky
a dobrá nálada byly nedílnou součástí oslav svátku práce. U někoho to dnes
vyvolá úsměv na tváři, u jiného třeba nostalgickou vzpomínku. Pravdou je,
že už se asi nikdy nedočkáme takto pompézních oslav 1. máje.
-rony-
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§§ Systém vyplácení sociálních dávek se mění

§§

Doba parlamentních voleb se blíží a současná sněmovna, jako by chtěla přesvědčit veřejnost o své nesmírné pracovitosti, schvaluje v posledních měsících nové právní normy jako na běžícím pásu. Počátkem roku zamotal lidem hlavy „protikuřácký zákon“,
novela občanského zákoníku od dubna výrazně zpřísnila podmínky nájemního bydlení, v polovině roku čekají velké změny řidiče
kvůli novému „silničnímu zákonu“ a tak dál a tak podobně. Největší smršť nových zákonů ovšem postihla sociální oblast.
„Od ledna 2007 se zcela mění celý systém vyplácení sociálních dávek. Jsou nové zákony, tiskopisy, software. Pracovnice sociálního odboru čeká v nadcházejících měsících jedno školení za druhým. Nejhorší je, že na ministerstvu mají vždycky na všechno
dost času a nové formuláře i software nám prý doručí až někdy na přelomu listopadu a prosince. Všechny změny ale platí už od 1.
ledna,“ popisuje nezáviděníhodnou situaci odboru jeho vedoucí Mgr. Antolová. Důvodem těchto převratných změn, které s sebou
přinesly dva zcela nové zákony – zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o životním a existenčním minimu – je snaha zpřehlednit
dosti chaotickou situaci v rozdělování sociálních dávek, kterých je v současnosti 27 druhů. Od ledna 2007 by měly obecní úřady
vyplácet pouze tři: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. „Doufám, že to určité zjednodušení přinese. Navíc by prý mělo dojít ke spravedlivějšímu přidělování dávek, které by napříště měli dostat jen ti skutečně potřební,“
vysvětluje Mgr. Antolová. „Začátek ale bude hodně složitý. Musíme se pokusit lidem objasnit nový systém, což nebude rozhodně
jednoduché. Navíc se budou dávky zcela jinak vypočítávat a pro jejich přidělení se budou o žadatelích zjišťovat mnohé další
údaje, které se doposud nijak neevidovaly,“ dodává Mgr. Antolová. Zatímco výše zmíněné dva zákony pracovnicím sociálního
odboru alespoň v prvních měsících práci spíše přidělají, ten třetí by jim ji měl ulehčit. Zákon o sociálních službách, který vstoupí
v platnost také 1. ledna roku 2007, přesouvá povinnost vést evidenci žadatelů o umístění do domova důchodců právě na tuto
instituci. Sociální odbor se tak nebude od příštího roku v této věci nijak angažovat. „Bude na samotném domovu důchodců, aby
jednal se žadateli a sepisoval s nimi smlouvu o umístění,“ vysvětluje Mgr. Antolová.
Změny v systému přidělování dávek možná přinesou i změny na samotném odboru sociálních věcí. „Doposud se každá pracovnice zabývala jednou konkrétní problematikou. Jedna měla na starosti seniory, druhá se věnovala nezaměstnaným, třetí řešila
problémy rodin s dětmi. V budoucnu je možné, že si jednotlivé pracovnice rozdělí město a každá z nich se bude věnovat komplexně jedné jeho části. Víc tak proniknou do „svých rodin“, kde se budou zabývat všemi jejich problémy – nezaměstnaností, dluhy na
nájemném, záškoláctvím apod.,“ říká Mgr. Antolová.
-lara-

Sraz veteránů v Chomutově
Klášterečákům se před dvěma lety naskytla jedinečná možnost
prohlédnout si v lázeňském areálu Evženka „dědečky automobily“. Zastávka historických aut a motocyklů
se tehdy v našem městě uskutečnila v rámci předváděcí jízdy desátého jubilejního
Srazu historických vozidel, který pořádá
každoročně Veteran Car Club Chomutov.
Milovníci veteránů se mohou letos se svými oblíbenci setkat 29. dubna v Chomutově
na již XII. ročníku Srazu. Výstava historických vozidel se uskuteční od 10.30 v centru
města u Delvity. Ve 12.30 potom odstartuje zhruba padesátikilometrová předváděcí
jízda po okolí.

Exekuce ! Město zahájilo boj proti neplatičům
Dům dětí a mládeže Volňásek Vás zve na

REJ ČARODĚJNIC
30. dubna 2006 v Peřejích
společný odlet v 17 hodin od zámku
Pro všechny čaroděje a čarodějnice jsou připraveny soutěže,
odměny. O zábavu se postará skupina Las Pegas.
Nebude chybět velký oheň.
Soutěž o nej čarodějnici nebo čaroděje.
S sebou košťata a další čarodějnické pomůcky
(hady, žáby, kočky a podobná havěť)

Literární soutěž Pisálek si po předcházejících dvou úspěšných ročnících, které uspořádal Kulturní dům, bere pod
svá křídla místní knihovna. „Po poradě s ředitelem Kulturního domu panem Trejbalem, jsme se dohodli, že
knihovna bude vhodnějším pořadatelem literární soutěže,“ vysvětluje změnu její ředitel Mgr. Biša. Knihovna
zve již teď všechny „psavce a psanice“ k vzájemnému
měření sil a slibuje vypečené a hodnotné ceny. Všichni, kdo v sobě mají byť jen kousek literárního střeva
a nestačí jim psát jen tak do šuplíku, musí své práce v oblasti poezie nebo prózy doručit na adresu
knihovny osobně nebo poštou do 20. května. Psát
můžete o čem chcete, ale zvláštní cena města je
připravena pro nejlepší práci na téma „Historie a
současnost lázeňství v Klášterci nad Ohří“. Soutěží se ve třech kategoriích: žáci (13-15 let), studenti (16-20 let) a dospělí (nad 20 let). Ta nejlepší
díla bude vybírat čtyřčlenná porota tvořená zástupcem knihovny, města, amatérským (nebo
profesionální) spisovatelem a chybět nebude
ani učitel českého jazyka a literatury. Stejně
jako v předcházejících ročnících budou hodnocená díla očíslovaná a porotce tak nebude
známé jméno v záhlaví básně či povídky
svádět k nějakému nadržování. Všechny
podrobnosti o soutěži najdete na internetových stránkách městské knihovny
www.knihovna.klasterecko.cz

V minulém čísle jsme se ptali ing.
Zdeňka Šroubka, ředitele Městské energie s.r.o, která je správcem
městských bytů, jaké kroky podniknou k tomu, aby se částka 22
milionů, kterou dluží neplatiči za
užívání městských bytů, vrátila co
nejdříve zpět do pokladny města. V
našem rozhovoru tak padlo i slovo
exekuce.Tento výraz zatím nebudí
v řadách nájemníků, kteří z jakýchkoliv příčin dlouhodobě neplatí nájmy, velký respekt. Ale zákony naší
republiky teď otočily situaci ve prospěch majitelů bytů a notoričtí neplatiči by slovo exekuce měli rychle
vzít na vědomí. Zároveň se slovem
exekuce se poslední dobou v souvislosti s neplatiči skloňuje i další
termín – nulová tolerance. Jaký má
význam nejen v českém slovníku,
ale hlavně v praxi pro toho, kdo
nemá zájem platit nájmy, ale zároveň si chce užívat výhod všech řádných nájemníků bytů?
„Takzvanou nulovou toleranci v našem městě uplatňujeme už od roku
2004, kdy se rada rozhodlo pro nekompromisní postup proti chronickým neplatičům. V případě, že se
dlužník rozhodne dluh splatit, prodlužuje se s ním nájemní smlouva
pouze na tři měsíce,“ vysvětluje ing.
Šroubek. „Dříve jsme zkoušeli s těmito lidmi uzavírat smlouvy na rok
a po zkušenostech, kdy opět přestali
platit, jsme snížili toto časové údobí
na půl roku. Dnes nám zákon umož-

ňuje uzavírat smlouvy jen na tři měsíce. U těchto notorických neplatičů
uplatňujeme jednoduchou rovnici:
nezaplatíš tři nájmy - smlouva se
neprodlouží. Už jim prostě šanci nedáme. Díky tomuto postupu se nám
uvolnily desítky bytů a my tak měli
možnost uspokojit řadu žadatelů z
bytového pořadníku,“ pokračuje ře-

 Ing. Zdeněk Šroubek

ditel Městské energie.
V „boji“ s neplatiči byly ale podniknuty i další kroky kromě zavedení
přísných podmínek při prodlužování nájemních smluv. „Vedení města
se rozhodlo přistoupit k té nejméně
populární variantě, a to jsou exekuce. Dali jsme výpověď firmě Renegade, která nesplňovala naše představy,
a najali novou vymahačskou firmu,
které jsme předali exekuční výměry. Člověk, který neplatí nájem, tak

Oslavy 1. máje budou letos na zámku
Místní organizace KSČM, Levicový klub žen, Klub českého pohraničí
a SNK-ED pořádají tradiční oslavy 1. máje, které se uskuteční v zámeckém parku. K tanci a poslechu zahraje kapela Milana Barnjaka
a country kapela. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení taneční
skupiny Styl, dětí z mateřských školek a na módní přehlídku v podání
žáků Středního odborného učiliště AMOS. Nebude chybět ani tradiční stánkový prodej. Na děti čeká spousta soutěží a jízda na koníčcích.
Zámek jako samostatný spolupořadatel připravil vylepšené vstupné
do svých expozic. Bude otevřená cukrárna i zámecká věž.

bude pod dohledem této firmy, která
kompletně zařídí jeho vystěhování,“
oznamuje nekompromisní postoj
města ing. Šroubek.
V současné době má město k dispozici prostory na ubytovně Korea,
Už teď je ale patrné, že její kapacita
nebude stačit. Rada města totiž v
poslední době rozhodla o vystěhování desítek lidí z městských bytů.
Mnoho vystěhovaných rodin má
pak malé děti, pro které se musí
ubytovna „upravit“. A co se bude
dělat, když se lidé na ubytovnu nevejdou?
„Je jasné, že rodiny s dětmi nemohou jít pod most. Město se o ně musí
postarat, i když jde o problémové
jedince. Důležitým bodem v našem
snažení je proto vybudování tzv. sociální čtvrti, kam chceme dostat nepřizpůsobivé lidi ze sídlišť. Občané
si musí uvědomit, že nám nezbývá
nic jiného, než se o tyto lidi a rodiny
postarat, i když nerespektují ani pravidla slušného chování, natož povinnosti vůči majiteli bytů. Nechceme
ale všechny strkat do jednoho pytle.
Najdou se určitě i tací, kterým nebude zdejší život s velkými omezeními
vyhovovat a budou se chtít vlastním
přičiněním vrátit zpět na sídliště.
Nebudeme nikomu bránit, pokud se
ukáže, že to myslí vážně a není to jen
chvilkový stav. V této sociální čtvrti by proto operoval speciální tým
tvořený zástupci sociálního odboru,
policie, byl by přítomen psycholog,
a ti všichni by se starali o přijatelné
fungování této části města,“ prozrazuje své plány do budoucna ing.
Šroubek. „Nechceme ze sociální
čtvrti udělat žádné ghetto, ale nepřizpůsobiví občané si musí už konečně
uvědomit, že jim nebude donekonečna procházet jejich bezohlednost
vůči spoluobčanům a ostatním nájemníkům, kteří řádně platí nájmy
a očekávají za to klidné a spokojené
bydlení, čisté vchody, upravené okolí
domů apod.,“ dodává závěrem ing.
Šroubek.
-rony-
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Klášterecké prameny opět vytrysknou začátkem července

Přípravy na hudební festival jsou v plném proudu
Necelých 80 dní zbývá do zahájení druhého ročníku hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny, který bude pořádat
město Klášterec pod patronací houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Jeho první tóny se rozezní v úterý 4. července na
nádvoří kláštereckého zámku při zahajovacím koncertě. Tak jako loni zaplesá srdce milovníků vážné hudby při poslechu
skladeb Vivaldiho, Bacha a
dalších v podání houslových virtuosů Jaroslava
Svěceného a Dany Vlachové, které doprovodí
komorní orchestr Virtuosi
Pragenses.
První ročník organizátorům akce vyšel na jedničku, ale přece jen nebyli úplně spokojeni. Organizačně
klaplo vše podle představ,
ale ... Při vzpomínce na
loňské léto se totiž pořadatelé i letos obávají jen
jednoho - počasí. Loni jim
neumožnilo konat koncerty podle jejich představ, a
tak se museli uchýlit do
„azylu“ kostela Nejsvětější
Trojice. Jeho akustiku si  Neopakovatelný zážitek bylo hudební spojení Jaroslava Svěceného a formace Jablkoň
sice Jaroslav Svěcený velmi pochvaloval, přesto by si pořadatelé přáli, aby letos bylo počasí milosrdnější a nenarušilo program festivalu. „Po zkušenostech z loňska jsme pro druhý ročník volili takové alternativy, aby se celý festival (vyjma závěrečného
koncertu) konal v prostorách kláštereckého zámku,“ prozrazuje plány vedoucí odboru kultury Jaromír Mácha. „Opravy kostela
Nejsvětější Trojice nám ani neumožní, abychom v případě nepřízně počasí využili jeho prostory. Ale věříme, že letošní léto bude
příjemné a většinu koncertů budou moc návštěvníci sledovat pod širým nebem - tedy na nádvoří zámku.
Druhou možností je
pak velký renesanční sál, který bude samozřejmě připraven, kdyby nám počasí opět
nepřálo. Poručit mu
bohužel nedokáže nikdo.“
A na co se návštěvníci hudebního festivalu mohou letos těšit? Festival je jako loni rozložen do pěti
dnů. Každý koncert bude mít svoji nenapodobitelnou atmosféru a účinkující. Hlavní postavou bude houslový
virtuos Jaroslav Svěcený, který bude vystupovat se špičkovými
umělci. Poprvé se
na festivalu představí vynikající harfistka Kateřina Englichová, neopakovatelným zážitkem bude opět vystoupení nezařaditelné hudební formace Jablkoň a nevšední zážitek si budete moci odnést z vystoupení Marty
Kubišové za doprovodu Jaroslava Svěceného
a klavíristy Kryštofa Marka. Tak jako při
loňském festivalu budou i letos probíhat houslové kurzy pod vedením
J. Svěceného a profesorky Pražské
konzervatoře Dany Vlachové.
Jejich závěre č ný
koncert
jako jediný proběhne mimo
prostory kláštereckého zámku,
a to v hudebním sále Základní
umělecké školy v Klášterci nad
Ohří. Milovníci vážné hudby se tedy
i letos mohou těšit na krásné hudeb Houslové kurzy povedou opravdoví mistři Jaroslav Svěcený a Dana Vlachová
ní zážitky.
-rony-

Mateřinky přivítaly jaro
Už řadu let přináší do Klášterce jaro
děti z mateřských školek. Klášterecké jaro – odpoledne plné písniček,
tancování a dobré nálady – přiláká
rok co rok do sálu kulturního domu
davy diváků hlavně z řad rodičů a
příbuzných malých špuntů. Na úvod
všechny přítomné přivítala hlavní
organizátorka celé akce ředitelka
mateřské školy Lesní Dana Rytychová a místostarosta Homolka. A pak
už patřilo pódium copatým holkám
a střapatým klukům z jednotlivých
školek. Každé vystoupení provázel
nadšený potlesk a záplava blesků rodinných fotoaparátů.
I když se letošní zima jen velice nerada
vzdává své vlády, po Kláštereckém jaru
to už má spočítané. Několik posled-

ních chladných dubnových dnů už na
tom nic nezmění a usměvavé sluníčko,
které je symbolem tradiční přehlídky
mateřských školek, se brzo rozzáří nad
celým městem.
-lara-

 Vystoupení dětí z mateřských školek bylo plné nápaditých choreograﬁí
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

Vietnamskou kuchyň nahradila originální čínská
Měli jsme možnost zúčastnit se ještě před oficiálním otevřením menší
ochutnávky jídel, kterou připravil majitel pan Fan Min Jin pro zvané hosty u
příležitosti otevření nové čínské restaurace, a tak i příležitost promluvit si se
sympatickým člověkem o jeho plánech
provozovat v našem městě netradiční

-wanu. 12 let jsem žil v Německu, ale
ještě předtím jsem 10 let provozoval
čínskou restauraci v mé zemi. 12 let
jsem se učil základy vaření a musím
přiznat, že tato doba představuje pro
kuchaře jen určitou znalost naší kuchyně. Na to, aby člověk pochopil celkovou filozofii a taje čínské kuchyně,

 Příjemné prostředí restaurace na vás dýchne atmosféru daleké Asie

restauraci s exotickou asijskou kuchyní.
Mohl byste se představit našim čtenářům?
Jmenuji se Fan Min Jin a pocházím z
Číny, z provincie Fu-ťien, což je jižně
od hlavního města Peking. Je to takový menší poloostrov kousek od Tchaj-

by musel mít minimálně dva životy.
Mluvíte celkem obstojně česky, jak
dlouho jste v Česku?
V České republice již žiji 11 let. Čeština je
velice těžký jazyk, ale myslím si, že člověk,
když chce, naučí se vše, co bude chtít.
Je to vaše první restaurace otevřená

u nás v České republice?
První restauraci jsem otevřel v Jirkově
na starém náměstí u diskotéky Beltime. Byla to vůbec první čínská restaurace v okrese a hlavně pro mě velice
úspěšná. Byla navštěvována širokou
veřejností a měla své jméno. Postupem
času, kdy se otevíraly další a další asijské restaurace, především vietnamské
- což je úplně něco jiného, neříkám
horšího, ale prostě s čínskou se to nedá
srovnávat - restaurace upadala. Hosté
přestali chodit. Hodně to také bylo zapříčiněno monstrózní mediální akcí
TV Nova, která sice byla zaměřená
hlavně na vietnamské restaurace, ale
lidé si vše zabalili do jednoho pytle, a to
je špatně. Chodili jen ti, kteří opravdu
věděli, že u mě je vše v pořádku a bez
problému. ČOI u mě byla pravidelně
na kontrole a nenašla žádný prohřešek.
Každý zákazník v rámci možností má
u mě možnost nahlédnou do kuchyně,
aby se ujistil o kvalitě a čistotě.
Proč jste restauraci v Jirkově zavřel?
Bohužel nedohodli jsme se s majitelem
objektu na prodloužení smlouvy. Majitel měl nějaké svoje projekty, a proto
jsem nyní zde v Klášterci nad Ohří.
Proč jste zvolil zrovna Klášterec
nad Ohří?
Od svého dobrého kamaráda, který
zde žije, jsem se dozvěděl o volném
místě. Svoji roli sehrálo samozřejmě
i to, že zde ve městě není žádná dal-

ší asijská restaurace. Ta nejbližší je v
Kadani a vím, že ji klášterečtí občané
často navštěvují. Teď doufám, že nebudou muset vážit zbytečnou cestu
do druhého města a moje restaurace
jim nabídne vše, co od takové restaurace očekávají - útulné prostředí, kvalitní kuchyň a příjemnou obsluhu.
Co byste chtěl návštěvníkům nabídnout? Dnes jsem měli možnost
ochutnat spoustu dobrých a zajímavých jídel, ale určitě to není vše,
co zde máte na jídelním lístku.
Samozřejmě. Dnes jsem připravil jen
takovou třešničku na dortu. Na jídelním lístku máme přibližně 90 druhů
jídel čínské kuchyně převážně z provincie Fu-ťien, S‘-čchuan a Peking.
Dále si host může objednat určité speciality čínské kuchyně. Tady však musím podotknout, že takovéto speciality je nutné si objednat minimálně 24
hodin předem, protože u těchto jídel
je velice těžká příprava a je to prakticky umělecké dílo. Sami jste měli možnost na dnešním stole vidět některé
naše speciality, jako byla S‘-čchuanská
kytka, která je z kapřího a kuřecího
masa. Nebo čínské zelí vytvarované
do podoby bílé labutě.
Všiml jsem si, že možná jako jediná restaurace v Klášterci nad Ohří
máte například originální a pravou
točenou Kofolu.
Ano to je pravda. Já sám ji mám veli-

ce rád, a proto ji tu mám. Navíc zde v
České republice je velice oblíbená tak
jako minerální voda Mattoni. Lidé
zde v České republice si velice potrpí
na české výrobky a myslím si, že jsou
i hrdí na to, že mají české dobré a kvalitní výrobky, které mohou konkurovat těm zahraničním. Proto i já bych
chtěl mít to nejlepší ve své restauraci,
což značka Mattoni a Kofola splňuje
do těch nejmenších detailů.
Restauraci vedete sám nebo máte
pomocníka?
Jak jsem již na začátku řekl, toto místo
mi pomohl najít můj velice dobrý přítel pan Morava, který má v mém podniku na starosti čínskou restauraci,
zásobování a komunikaci s veřejností. Ta je pro spokojenost s dodavateli
nebo zákazníky velice důležitá. Já si v
klidu vedu kuchyň, na kterou potřebuji hodně času. Ale ani zde nepracuji sám. Přibližně rok spolupracuji s
přítelem z mého města Tien Chui Ti,
který je také velice dobrým kuchařem.
Sám bych to určitě nezvládal.
Na závěr je tedy nutné dodat, že pokud chcete své chuťové buňky obohatit o nevšední zážitek a strávit například příjemný večer, provozovna na
Chomutovské ulici v areálu Autoservisu Bosch je vám k dispozici ve všední den od 10.30 -22.00, o víkendu se
otevírá o hodinu později.
-rony-
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Město přivítalo nové občánky

Jakub Jiránek

Dobrá nálada a zaplněná obřadní síň kláštereckého zámku byly dva nepřehlédnutelné
znaky, že vtíravá zima je konečně pryč a tradiční vítání občánků v měsíci dubnu proběhlo v příjemné atmosféře. Ostatně jako vždy. Přicházející jaro ale přece jen vyloudilo více
úsměvů na tvářích maminek i tatínků a samozřejmě jejich doprovodu. A co ti, kterých se
to týkalo nejvíce? Zde vám je představujeme a ... seznamte se, prosím.
-rony-

Tereza Kunstová

Denisa Kratochvílová
Natálie Šroubková

Jana Picková

Adam Svoboda

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.

19. středa v 19.00 hodin
ERASMUS 2*
FR/VB 2005, 125 minut, české titulky.
Xavierovi je neuvěřitelných třicet let. Co
se to s ním děje? Není ani student, ale ani
opravdu dospělý člověk, který ví, jak se
věci mají. Kariéra opravdu nic moc, sny o
„renomovaném novelistovi“ se rozplývají.
Zdá se, že i když svede každou ženu, není
s nimi schopen vydržet.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
PRO DĚTI:
20. čtvrtek v 16.00 a 18.00 hodin
ZATHURA:
VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ*
USA 2005, 101 minut, český dabing.
Jednou Danny objeví starou deskovou hru
Zathura. Už od prvního tahu je však jasné,
že Zathura není jen tak obyčejná hra - Dannyho ﬁgurka se pohybuje sama od sebe a
jakmile vstoupí na políčko meteorický roj,
dům začne být bombardován skutečnými
meteory. Skrze zející díru ve střeše si bráškové ke své nemalé hrůze uvědomí, že se
ocitli v dalekém temném vesmíru.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč

Tadeáš Králík

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

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program duben - květen 2006

Adélka Kňavová

Veronika Průšová

Kino Svět

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 kombinovanou chladničku Calex MC345 za 1000,-Kč.
Tel.: 606 441 502
Prosím kdo pronajme i neudržovanou zahrádku v okolí Klášterce mladé rodině s dítětem? Nemáme kde trávit volné chvíle. Předem
moc děkujeme - nemáme finance
na koupi. Najdou se dobří lidé?
Tel.: 607 708 762

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

21. pátek v 19.00 hodin
ČÍŇAN*
Dánsko/Čína 2005, 88 minut, české titulky.
Dojemný příběh instalatéra Kelda, kterého
po pětadvaceti letech opouští manželka.
Náhoda a hlad jej přivedou do místního
čínského bistra. Seznámí se s rodinou
majitele Fenga, který po několika týdnech
požádá Kelda o službu. Má se naoko oženit s Fengovou mladší sestrou a umožnit jí
tak zůstat s rodinou v Dánsku. Najednou
je ženatý s krásnou a záhadnou cizinkou.
Kvůli jazykové bariéře si však nemohou ani
popovídat. Ale pečlivě skrývané tajemství
zasadí jejich vztahu osudovou ránu…
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
FILMOVÝ KLUB:
22. sobota v 19.00 hodin
4 VĚCI*
ČR 1999 – 2006, 75 minut.
Čtyři krátké české ﬁlmy se probojovaly na
plátna kin. Společné je jim téma: všechny
se zabývají obyčejnými věcmi. Ve ﬁlmech
jsou nahlíženy se zdravou dávkou humoru
a poetiky. Tři dokumenty a jeden hraný ﬁlm
byly od začátku určeny pro promítání v kině.
1 Test: Václav Švankmajer. 2 Motocyklení:
Markéta Válková. 3 Věci: Marta Hrubá. 4
Deník babičky Němcové: Jan Gogola ml.
Mládeži přístupné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč
23. neděle a 24. pondělí
KINO NEHRAJE
25. úterý v 19.00 hodin
MARIŇÁK*
USA 2005, 123 minut, české titulky.
Dvacetiletý zelenáč Anthony Swofford
chtěl pouze pokračovat v rodinné vojenské
tradici. Netušil ale, že ho tato touha vyhodí
se snajperskou puškou v ruce a padesátikolovým batohem na zádech uprostřed

nekonečné arabské pouště. Se svou nezáviděníhodnou situací se Swofford a jeho
kamarádi ve zbrani vyrovnávají prostřednictvím sarkasmu a černého humoru.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
26. středa v 19.00 hodin
PÝCHA A PŘEDSUDEK*
VB 2005, 128 minut, české titulky.
Klasický příběh lásky a nenávisti líčí osudy
pěti krásných sester Bennetových, které
jejich matka vede pevnou rukou k životnímu názoru, podle něhož je žena š astná jedině tehdy, když se bohatě provdá.
Jediná Elizabeth (Keira Knightley) se tomuto modelu zatím úspěšně vzpírá, plně
podporována dětinským otcem (Donald
Sutherland). Když se v blízkém zámečku
zabydlí svobodný a hlavně bohatý pan
Bingley, všichni Bennetovi v čele s maminkou zavětří šanci na výhodný sňatek.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
27. čtvrtek v 19.00 hodin
UNDERWORLD: EVOLUTION*
USA 2006, 106 minut, české titulky.
Volné pokračování ﬁlmu o odvěkém boji
mezi upíry a lykany, ve kterém jeden druh
usiluje o deﬁnitivní vyhlazení toho druhého
v tajné válce, která se odehrává mimo zrak
lidí... Plány obou druhů zkomplikovala zapovězená láska mezi upíří princeznou Selenou
a Michaelem, člověkem s krví vlkodlaka.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
PROJEKT 100 - 2006
28. pátek v 19.00 hodin
KDYBY
VB 1968, 111 minut, české titulky.
Děj nás zavádí do prostředí středoškolské
chlapecké koleje, kam bohatí rodiče posílají
své synky získat dobré vzdělání. Přísná hierarchie člení učitele i studenty školy na několik vrstev s odlišnými právy na existenci.
Proti těmto projevům nerovnoprávnosti je
namířen protest trojice studentů vedených
Mickem Travisem. Jejich vzpoura vrcholí
známou surrealistickou vizí krvavého povstání studentů proti světu dospělých.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč
29. sobota a 30. neděle
KINO NEHRAJE
1. pondělí a 2. úterý
KINO NEHRAJE
3. středa v 19.00 hodin
GEJŠA*
USA 2005, 146 minut, české titulky.
Příběh ﬁlmu, který je zasazen do tajemného a exotického světa, se odehrává v letech před Druhou světovou válkou, kdy je
malá japonská holčička odtržena od svých
chudých rodičů, aby pracovala jako gejša.
Krásné a zkušené Sayuri se daří okouzlit
nejmocnější muže, avšak sužuje ji tajná
láska k muži, který je mimo její dosah.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

20. dubna od 19 hodin
POLITICKÉ HARAŠENÍ SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU
Jako host vystoupí BOHUŠ MATUŠ.
Vstupné: 160,- Kč, důchodci: 100,- Kč
23. dubna od 15 hodin
ČERT A KÁČA
Nejen pro děti hraje Docela velké divadlo Litvínov.
Vstupné: 40,- Kč pro děti i dospělé!
----------------------------------------------------------------PŘIPRAVUJEME:
4. května od 19 hodin
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
Repríza komedie v provedení Sdružení KLAS.
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

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

7. 4. - 30. 4.
KRUŠNOHORSKÁ KRAJINA - ERZGEBIRGE LANDSCHAFT
Výstava obrazů Ingrid Burghoffové
28. 4. - 25. 6.
VÝSTAVA DRAHÝCH KAMENŮ KRUŠNÝCH HOR - 12. ročník
Vernisáž se koná 27. 4. od 16 hodin ve velkém renesančním sále.
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Královská etapa povede naším městem Böhm je mistrem Čech ve ﬁtness
Závod míru byl v časech minulých jedním z nejprestižnějších
a nejsledovanějších podniků
cyklistického sportu. Jezdil se
vždy jen po trasách států tehdejší
NDR, ČSSR a Polska. I když byl
monstrózně politizován, u starších generací měl vždy velkou
sledovanost a oblibu, protože
nejeden reprezentant naší vlasti
získal v tomto sportu velmi dobrá umístění.
Připomeňme vítězství Smolíka
(1964), Moravce (1972) nebo
Svorady (1990). Po „sametové“
revoluci však jeho význam i popularita prudce klesala. Ale nezanikl. S příchodem profesionálů
začal postupně získávat popularitu zpět, a tak poprvé v historii
zavítá Závod míru letos také na
území Rakouska. To se po České republice, Polsku, Německu,
Sovětském svazu a Belgii stává
šestým státem, který se na uspořádání této tradiční a populární
cyklistické akci bude podílet.
Už 58. ročník přichází po roční
přestávce. Loni se Závod míru z

V minulém čísle jsme vás informovali o plánech Jana Böhma, reprezentanta ve fitness. První ze tří významných závodů má „Bombís“ za sebou.
Minulou sobotu (15.6.) se zúčastnil Mistrovství Čech, na kterém v loňském roce obsadil 4. místo. Z organizačních důvodů se letošní MČech
přesunulo z Mariánských lázní do Prahy. Böhm své přípravě věnoval
maximum a vyplatilo se. Stal se mistrem Čech 2006. Je to jeho první
krok ke třem cílům, které si pro letošní rok dal a kterým podřídil vše jak
v přípravě, tak i osobním a sportovním životě. Druhým vrcholem bude
mistrovství České republiky, které
se bude konat tento víkend 22.4.
v Lysé nad Labem. Zde už půjde
nejen o titul, ale také o nominaci
do reprezentačního týmu, který
bude startovat koncem května na
mistrovství Evropy v Itálii, kam by
se Honza Böhm samozřejmě také
rád probojoval a zúročil tak léta
věnovaná tomuto sportu.
 Průjezd Závodu míru Kláštercem nad Ohří v roce 2004

finančních důvodů poprvé v historii neuskutečnil, ale po úzké
spolupráci s německým svazem
a díky hlavnímu sponzorovi Škoda Auto se ho podařilo obnovit.
Celý maratón závodů začne 12.5.
v rakouském Linzi a skončí 20. 5.
v německém Hannoveru. Pojede
se celkem osm etap, z nichž za

Bulls Rašovice bojují o 1. ligu
První liga v Rašovicích? Zní to
slibně a není to nic nemožného.
Šipkaři z týmu Bulls Rašovice
mají k tomuto úspěchu nakročeno
velmi dobře a zbývá jim udělat ten
poslední krok. Vyhrát dva finálové boje. Rašovičtí se po základní
části bojů umístili na třetím místě.
Ve 22 kolech získali 15 vítězství, 3
remízy a 4 prohry. Zaostali tak o
pouhé 2 body za druhým týmem
průběžné tabulky Kafky Chomutov a postoupili do play off. Pořadí
v tomto případě nebylo rozhodující, protože systém play off určil,
že bude hrát 1-4 a 2-3. To znamená, že i kdyby hráči Bulls skončili
na místě druhém, soupeř do vyřazovacích bojů by byl stejný. A
tím byly právě Kafky Chomutov.
Semifinále skončilo shodně 1:1,
když oba týmy zvítězily vždy na
půdě soupeře 8:4. Rozhodoval
tedy počet tzv. tagů a ten určil, že
rašovičtí z tohoto klání vyšli vítězně a postoupili do finále, kde se

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty
Novinka: použití pásového dopravníku
 Jedna z opor Bulls Roman Pech

pravděpodobně střetnou s vítězem
základní části - týmem Hokejky
Chomutov. Ty svůj první semifinálový zápas s týmem Domino
„B“ A je to Chomutov vyhrály s
přehledem 9:3 a zbývá jim odehrát
ještě odveta. Finále o postup do 1.
ligy se hraje 23. a 30. 4. 2006.

Házenkářky ukončily zimní přípravu
Národní házenkářky mají zimní
přípravu za sebou a již tuto sobotu doma zasáhnou do jarních
bojů oblastního přeboru. Děvčata sehrála jeden turnaj v Mostě,
kde po dvou vítězstvích a jedné prohře skončila na druhém
místě, a přátelské utkání v Žatci,
kde porazila výběr ligového áčka
16.15. V družstvu vládne očekávání jak dopadne jarní část, protože celkové vítězství v oblasti
znamená jistou účast na červencové kvalifikaci o první ligu pro
nastávající ročník. První utkání
jarní části přeboru s Jiskrou Raspenava se hraje 22.4. v 15.45 na
hřišti sportovního areálu základní školy v Petlerské ulici. Před
tímto utkáním sehrají svůj duel i
muži, a to ve 13.00 a 14.30.

královské etapy jsou odborníky
považovány čtvrtá z Karlových
Varů do Teplic a následná pátá z
Bíliny do německého Altenbergu, kdy cyklisté pojedou přes vrcholky Krušných hor.
A právě čtvrtá etapa je pro naše
město zajímavá, protože její trasa
povede přes Klášterec a organizátoři zde chtějí poprvé v historii
uspořádat rychlostní prémii. 16.
května tedy nezapomeňte přijít
fandit, ale také se připravte i na
určitá omezení v dopravě.

 foto archív

Víte, že 4. května, dvě minuty a tři sekundy po jedné hodině ranní bude tento čas a datum?

01:02:03 04/05/06
Už se to víckrát nestane .... tak si nastavte budík :O)

Dále nabízíme:

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298
602 418 183
602 418 184

4. ročník v aerobiku na Petlerské
Již 4. ročník městské soutěže v aerobiku proběhl 5. 4. na Základní škole
Petlerská. Soutěž byla uspořádána pro
jednotlivce i družstva. S chutí si zacvičit
a strávit tak příjemné odpoledne přišlo
na 30 dívek. V první části soutěže děvčata cvičila podle předcvičovatelky Káti
Čutrikové a pět nejlepších se následně
utkalo o ta nejlepší umístění. Družstva
předvedla svou vlastní sestavu. Soutěže se mimo domácích zúčastnilo i
družstvo z Gymnázia Kadaň.
Výsledky jednotlivci:
1. Pavlína Barnová (ZŠ Petlérská)
2. S.Martincová (Gy Klášterec)
3. A.Gabrhelová (ZŠ Školní).
Výsledky družstva:
1. Gymnázium Klášterec
2. ZŠ Školní
3. Gymnázium Kadaň

 Jan Böhm na mistrovství Čech 2006 v Praze

6 turnajů grand prix mají šachisté za sebou
V Teplicích se 8.4. konal již 6. turnaj Grand prix mládeže v šachu.
Za účasti 99 chlapců a děvčat ze 14
oddílů byly rozehrány další boje o
konečné výsledky v celém seriálu
GP, jenž tvoří 7 turnajů v Ústeckém kraji. Vítězové jednotlivých
kategorií postupují přímo na mistrovství Čech v říjnu v Jánských
Lázních. TJ DDM Klášterec obsadila kategorii mladších žáků šesti
dětmi a kategorii starších žáků jedním chlapcem a jednou dívkou.
Nejlepší umístění v mladších žácích získal Ondřej Toman s 5 body
ze 7 možných na 8. místě.
V kategorii starších žáků se na
15. místě umístil se 4 body Drahomír Krásný a na 3. místě s 5
body nejlepší dívka turnaje Helena Grussová. Ta byla ze čtyř turnajů GP v letošní sezoně třikrát

 Helena Grussová

ve hře o medaile a získala jedno
2. a jedno 3. místo. A to se mezi
chlapci počítá.

V Slzavém údolí zahajují jezdeckou sezónu
Zimní přípravu ukončili v jezdeckém středisku Slzavé údolí a dvě
závodnice - Michaelu Kuncovou a
Ivetu Studničkovou - čeká tento víkend první ostré měření sil s jejich
soupeři v Děpoltovicích u Karlových Varů. Obě naše velmi nadějné závodnice můžete přímo v akci
vidět v květnu v chomutovském
zooparku, který bude jako další ze
série letošních závodů hostit špičku
jezdeckého sportu. Michaela Kuncová v loňském roce dosahovala
jako nováček někdy až neuvěřitelných výsledků a v letošní sezóně na
ně samozřejmě chce spolu s trenérem B. Novohradským navázat.

 Michaela Kuncová
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