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Počasí přeje hasičům už 12 let

O uplynulém víkendu se na fotbalovém stadionu konala soutěž požárních
družstev – 12. ročník o Putovní pohár starosty města, jehož součástí byl i
druhý závod jedenáctidílného seriálu Krušnohorské ligy v požárním útoku.
V 10 hodin dopoledne se sjelo do Klášterce nad Ohří 16 družstev mužů a pět
družstev žen. Soutěž sledoval i početný dav diváků, kteří zachovávají hasičům
přízeň již po dvanáct ročníků. Počasí se nakonec přes nepříznivou předpověď
umoudřilo, a tak bylo vidět mnoho zajímavých soubojů v obou kategoriích.
Počasí je vůbec kuriozitou všech již proběhlých ročníků, neboť již dvanáct let
v Klášterci nad Ohří poslední soboty v měsíci květnu, kdy se soutěže pořádaly,
nepršelo.Vítězem v mužích se nakonec stalo družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Chrášťan, okres Litoměřice a v ženách triumfovalo družstvo ze Lhenic,
okres Teplice. Klášterečtí muži skončili na pěkném šestém místě. Hostem byl
samozřejmě kromě jiných i starosta města, který předal všem zúčastněným
družstvům věcné ceny a vítězům poháry.
-JH-

31. května 2006



Na pozemcích mezi Kláštercem a Ciboušovem se v současnosti staví tréninková
dráha pro čtyřkolky. Událost, která během minulého týdne vyvolala nebývalé
pozdvižení nejen na odboru životního
prostředí místní radnice. Dokud se stavitelé dráhy drželi v předem vymezeném
prostoru a spokojili se s vytrháváním
drnů a rozhrabáváním hlíny, bylo vše
relativně v pořádku. Dráha točící se jen
po poli by ale byla nudná. A proto hurá
do přilehlého lesa! Na řadu přišly pily a
brzo byl lesík protkán širokými průseky.
Malé smrčky a břízky padaly po desítkách. To už se o celou věc začala zajímat
nejen Česká inspekce životního prostředí
a ministerstvo životního prostředí, ale
dokonce policie. V současné době probíhá šetření, které předpisy a zákony svým
jednáním autoři dráhy pro čtyřkolky porušili. A zatím se zdá, že mají zaděláno na
pořádný průšvih. Na první nesrovnalost
narazíme už v případě povolení celé akce.
„Pan Nový a pan Faktor podali 15. března
návrh na vydání územního rozhodnutí o
změně využití daného území na tréninkovou dráhu pro čtyřkolky. Tímto dnem s
nimi bylo zahájeno stavební řízení,“ popisuje začátek celého případu ing. Vocilková, vedoucí stavebního úřadu. „Stavební
úřad si později vyžádal další doklady, které mu již ale nebyly ze strany navrhovatelů

panelových sídlišť téměř sto milionů
korun. Klášterec obdržel podobně jako
Kadaň či Chomutov maximální možnou částku na akci, tj. výše zmíněné 4
miliony korun. Podle starosty Houšky
se tohoto programu hodlá Klášterec
účastnit i v následujících letech. -lara-

Stěžování je prý
národní sport

V lednu letošního roku se Klášterec
přihlásil do programu Ministerstva pro
místní rozvoj „Regenerace panelových
sídlišť“ se svým projektem regenerace
sídliště Panorama. Dnes už je jasné, že
město se svoji žádostí uspělo. V programu, který zajišťuje úpravu vnějších
prostorů a výstavbu objektů, které
sídliště doplňují - komunikace, chodníky, veřejná zeleň, veřejné osvětlení,
sportoviště i drobná architektura, jako
jsou například přístřešky na domovní
odpad, získal Klášterec pro letošní rok
částku 4 miliony korun. Podle starosty

Jana Houšky odstartuje celou akci už v
září letošního roku celková rekonstrukce ulice Školní. Dojde na obnovu chodníků, silnice i okolní zeleně. Přibude i
několik nových podélných parkovacích
míst. Celkové náklady by měly činit
sedm milionů, z nichž město uhradí
částku zhruba ve výši 2 miliony korun.
Volbu termínu zahájení stavby vysvětluje starosta Houška snahou nezkomplikovat uzavírkou této ulice příliš letní
sezónu v Aquaparku.
Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělovalo v letošním roce na regeneraci
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Budou se pod Ciboušovem prohánět čtyřkolky?

Panorama se dočká rekonstrukce ještě letos

 Tato část sídliště Panorama dozná letos velkých změn k lepšímu

www.klnoviny.cz

Je to teprve měsíc, co byly uvedeny
do provozu nové automatické závory jako součást modernizovaného
zabezpečovacího systému na celé
trati Kadaň – Karlovy Vary. Dlouhé
čekání před spadlými závorami je
nenávratně pryč. Doba od prvního
cinknutí varovného zvonku až po
zvednutí závor netrvá většinou déle
než dvě tři minuty. Řidiči i chodci by
měli být se současnou situací spokojeni. Jsme ovšem v Čechách, kde je
stěžování si na cokoli jakýmsi národním sportem. pokračování na str. 2.

Uzávěrka příštího čísla je
9.června
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 14.června

dodány. Územní řízení bylo tedy dočasně
pozastaveno a rozhodnutí nebylo vydáno,“
dodává ing. Vocilková.
To oběma mužům ale v další práci na
připravované dráze nijak nezabránilo.
Nevyžádali si ani povolení k pokácení
stromů, jak jim ukládá zákon o ochraně
přírody a krajiny. „Když chce fyzická osoba na vlastním pozemku pokácet strom
nebo keře, potřebujete povolení ke kácení
v případě, když má strom ve výšce 130 cm

ale musí mít povolení na pokácení veškerých stromů,“ upozorňuje David Biem.
Problematická je i otázka vlastnictví
dotčených pozemků. Ty jsou v držení
několika soukromých vlastníků a pozemkového fondu ČR. Je otázkou, zda
jsou všichni vlastníci s kácením stromů
na svých pozemcích srozuměni.
V budoucnu se dají očekávat také
spory s majiteli nových rodinných
domků, které rostou jako houby po

nad zemí obvod kmene větší než 80 cm
anebo pokud zamýšlená plocha keřů, které
chce vykácet, přesahuje 40 m2. Žádost o
pokácení se podává na příslušném obecním úřadě,“ vysvětluje Bc. Biem z odboru životního prostředí. Pokud pokácíte
strom bez povolení, hrozí vám pokuta.
„V současné době prověřujeme, zda stromy
u plánované dráhy pro čtyřkolky pokácela
fyzická nebo právnická osoba. V případě
fyzické osoby bychom ji mohli stíhat pouze
za poražení dvou větších stromů, na které
nebylo vydáno povolení. Právnická osoba

dešti na pozemcích kolem Ciboušovské ulice. Tréninková dráha pro
čtyřkolky jen pár desítek metrů od
jejich zahrádek jim asi nebude příliš
sympatická.
Tréninková dráha pro čtyřkolky jistě
není úplně špatný nápad. Na netradičním sportovním areálu by mohl trávit
svůj volný čas nejeden aktivně založený
mladý člověk. Otázkou je, zda byla zvolena správná lokalita a zda přílišný spěch
a netrpělivost ze strany pánů Nového a
Faktora celé akci spíše neuškodí. -lara-

Komu dělá radost ničit práci druhých?
Pravidelní návštěvníci zámeckého parku si jistě všimli, že se u mnoha stromů
nedávno objevily tabulky, které všem
zájemcům poskytnou podrobné informace o vzácných stromech, které se zde
nacházejí. Tabulky vytvořili před rokem
žáci ze ZŠ Školní v čele s panem učitelem
Průchou a předali je na odbor životního
prostředí. Zde se dlouho rozhodovali,

jak tabulky v parku zabezpečit, aby se
okamžitě nestaly obětí vandalů, kteří v
parku poničili už nejednu lavičku a odpadkový koš. Nakonec nebyly tabulky
připevněny na strom, jak původně zvažoval David Biem z odboru životního
prostředí, ale upevněny na stojáncích do
země přímo u jednotlivých stromů.
A situace několik dnů po jejich instalaci? Vandalové nezklamali. Některé tabulky už musely být znovu
upevňovány a jiné „zdobí“ popisky fixou. Zcela
počmáraná je již několik
týdnů i tabule u hlavního vstupu do parku. Zde
doplnil nějaký „lidový
umělec“ popisky vzácných botanických exemplářů jakýmsi oslavným
hymnem na marihuanu.
Rostlina jako rostlina,
takovou ale návštěvníci
v parku opravdu nenajdou.
-lara-
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Automatika je nelidská a hazardéři nenapravitelní
Neuběhlo ani pár týdnů a chystá se
první petice proti novému zabezpečení přejezdu. A co je lidem trnem
v oku? Zaprvé onen zmíněný „cinkot“, který doplnil výstražné blikání
červených světel a stažené závory.
Bezpečnost se sice zvýšila, stalo se tak
ale na úkor klidného spánku obyvatel okolních domů. Zatímco přes den
se zvuk výstražného zvonku v hluku
dopravní špičky, panující v ulici Nádražní a na přilehlém autobusovém
nádraží, téměř ztratí, v noci prý nedá
lidem z okolí spát. Jak je vidět, protihlukovou stěnou si to České dráhy
u obyvatel Klášterce nevyžehlily. Případná petice ale bude mít zřejmě na
podobu bezpečnostního zařízení jen
minimální vliv. Každý nově budovaný nebo modernizovaný železniční
přejezd musí před svým uvedením
do provozu splňovat všechny možné
i nemožné předpisy včetně technických norem, vyhlášek a zákonů týkajících se železniční dopravy. Vše je
do detailu propočítáno a odzkoušeno
a několik málo nespavců s citlivým
sluchem asi nic nezmůže.
Zatímco s obyvateli v okolí přejezdu
lze mít soucit, druhá skupina nespokojenců je zcela v neprávu. Někteří
chodci a řidiči si stěžují, že nové závory padají příliš rychle a může se stát
– a dokonce se tak i stalo - že uzavřou

vozidlo na přejezdu. Protože se jedná o automatické závory, není tu už
naděje, že jim je zvedne závorář, který celý incident viděl na vlastní oči z
blízké budky.
Jak jsme psali v jednom z předchozích

zcela jistě došlo i na pravidla silničního provozu. Zde se určitě seznámil se
zákonem o provozu na pozemních komunikacích, kde se v § 29 doslova říká,
že „řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma čer-

čísel, automatika je nelidská a řidiči
hazardéři mohou zažít na kláštereckém přejezdu horké chvilky. Realita
nám dává za pravdu. Rozhořčení ze
strany postižených řidičů ale není vůbec na místě. Jen oni sami jsou vinni
ohrožením svého života i života cestujících ve vlaku. Dá se předpokládat, že
každý řidič absolvoval autoškolu, kde

venými střídavě přerušovanými světly
signálu přejezdového zabezpečovacího
zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku
přejezdového zabezpečovacího zařízení,

INFORMACE
o počtu a sídle volebních okrsků.
Starosta města Klášterec nad Ohři podle § 14 c písm. f. zákona
č.247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a ve znění pozdějších předpisů
informuje:
volební strany o počtu a sídle volebních okrsků.
OKRSEK č. 1
Místnost pro hlasování:

Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá obec: Útočiště, Klášterecká Jeseň, Rašovice, Lestkov, Suchý Důl, Hradiště
část obce: Mikulovice
celá ulice: Zahradní, Kyselka, Ohřecká louka, Cihlářská, Vodní, Palackého, Nerudova, Karlovarská,
nám. Dr. E. Beneše, Kostelní, Třebízského, Ruská, Havlíčkova, Vítězná, Průsek, Pod Hájovnou, Tyršova, Svatopluka Čecha, U Koupaliště
část ulice: Chomutovská čp. 1-5,83,84,1O6,1O7,116,123-13O,132,133,153,459,165

OKRSEK č. 2
Místnost pro hlasování:

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Kpt. Jaroše, Mírová, Na Vyhlídce
část ulice: Školní čp. 489-5OO; Chomutovská čp. 653

OKRSEK č. 3
Místnost pro hlasování:

Spol. dům Panorama, Budovatelská 486

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Sadová, Budovatelská, Olšová
část ulice: Školní čp. 501-504, 511-516, 519

OKRSEK č. 4
Místnost pro hlasování:

Kulturní dům, Chomutovská 465

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Královéhradecká, Pod Stadionem, Stadion 356,417, Pod Skalkou, Pod Pivovarem
část ulice: Chomutovská čp. 61, 62, 64, 65, 68, 70-72, 79, 80, 83-85, 87, 100, 101, 102, 103, 131,
212, 457, 458, 465

OKRSEK č. 5
Místnost pro hlasování:

4. základní škola, Petlérská 447

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Osvobozená, Souběžná, Ciboušovská, Nádražní, J. Á. Komenského
celá obec: Ciboušov
část ulice: .Petlerská čp. 171 173, 202-204, 448; Chomutovská čp 168, 184, 188;
Pražská čp. 119, 124, 120, 115, 111; 17. listopadu čp. 467–471

OKRSEK č. 6
Místnost pro hlasování:

Kino Svět, ul. V. Řezáče 93

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Za Korkem, V. Řezáče, B. Němcové, Husova, Švermova, Nad Tunýlkem, P. Bezruce, Rokycanova, Žižkova, Urxova, Přívozní, Sluneční, Rašovická, Severní, Jižní, Říční, Svahová, U Porcelánky, U Nádraží
část ulice: Pražská čp. 56, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 365-374, 393, 394, 673, 787

OKRSEK č. 7
Místnost pro hlasování:

4. základní škola, Petlérská 447

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Dukelská, Pionýrů, Lidická
část ulice: 17.listopadu čp. 472-481, 485-49O

OKRSEK č. 8
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lesní, Větrná, V Zátiší
část ulice: 17.listopadu čp. 516-527, 528-533

OKRSEK č. 9
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Polní, Luční, Ječná, Žitná, Krátká

OKRSEK č. 10
Místnost pro hlasování:

1. základní škola, Krátká 676

pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Lípová, Topolová, Okružní, Příčná

OKRSEK č. 11
Místnost pro hlasování:
pro občany s adresou místa trvalého pobytu:
celá ulice: Družstevní, Dlouhá

1. základní škola, Krátká 676

sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory“.
Každý řidič má tedy ze zákona povinnost zastavit před železničním přejezdem v okamžiku prvního bliknutí červeného světla či s prvním cinknutím
zvonku. Stačí se vydat k přejezdu, vzít
si stopky, počkat si na vlak a přesvědčit
se o celém průběhu v reálu. Od okamžiku, kdy se rozezní výstražné zvonění po sklopení závor, uběhne zhruba půlminuta. Pokud nějakého řidiče
zastihne „poplach“ na přejezdu, má
dostatek času dostat se na druhou stranu. Auta jedoucí za ním už musí zůstat
stát. Řidiči, kteří si stěžují, že rychle padající závory jsou nebezpečné, tak jen
poukazují na svoji neznalost zákonů či
na jejich vědomé ignorování.
Pokud budou všichni dodržovat nařízení příslušného zákona, nehrozí
jim na nově zabezpečeném železničním přejezdu v Klášterci žádné
riziko. Díky přidanému výstražnému
zvonku se už nemohou ani vymlouvat na ostré sluníčko, kvůli kterému
přehlédli blikající červená světla. Za
případné neštěstí tak bude zodpovědný zřejmě jen nepoučitelný řidič
hazardér.
-lara-

UNITED ENERGY, a.s.
se sídlem Most - Komořany
oznamuje, že plánovaná
LETNÍ ODSTÁVKA V DODÁVKÁCH TEPLÉ VODY
pro město
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
se v roce 2006 uskuteční v termínu od 18.7. do 28.7.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení.

Oznámení SBD Klášterec nad Ohří
Vzhledem ke spekulacím, které jsou šířeny, SBD Klášterec nad Ohří
oznamuje všem svým členům i spolupracujícím organizacím, že ke
dni 3.5.2006 došlo k odstoupení dosavadního předsedy představenstva Bc. Jaroslava Kohouta z funkce předsedy i člena představenstva.
Novým předsedou představenstva byl zvolen p. Petr Auf, který bude
zároveň řídit i činnost aparátu družstva. Dosavadní ředitel SBD
Klášterec nad Ohří p. Jaroslav Krejsa ukončí pracovní poměr dohodou k 31.5.2006. Změny ve vedení SBD Klášterec nad Ohří nebudou
mít žádný záporný vliv na chod SBD a současně si dovolujeme „dementovat“ všechny poplašné zprávy, které se veřejností šíří.
Proto také oznamujeme, že poštovní poukázky na výplatu-úhradu
topné sezóny 2005 budou rozeslány prostřednictvím České pošty v
první dekádě měsíce června 2006 a převody přeplatků na účty budou provedeny ve shodném termínu. Tento termín odpovídá dříve
avizovanému datu uvedenému v BYTu č. 91.
Petr Auf, předseda představenstva

§§ Město může ušetřit na likvidaci odpadu §§
Díky novele zákona o odpadu, která začala platit v srpnu loňského roku, by
mohl Klášterec podobně jako ostatní města ušetřit v příštích letech nemalé prostředky v oblasti likvidace odpadu. Novela zákona totiž stanovuje výrobcům
elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit a také ﬁnancovat zpětný
odběr a recyklaci použitých elektrozařízení. Ledničky, televize, pračky, vysavače a další elektrospotřebiče by tak neměly napříště končit společně s ostatním
směsným odpadem z domácností na skládkách nebo ve spalovnách komunálního odpadu, kde jeho likvidaci hradily obce. Pro obyvatele Klášterce se nic
nemění. I nadále mají možnost odložit elektrošrot bezplatně do sběrného dvora
v ulici Osvobozená u světelné křižovatky a v Ciboušově. Město Klášterec před
časem podepsalo smlouvu se třemi tzv. kolektivním systémy zpětného odběru
elektrozařízení, kterým byl ministerstvem životního prostředí svěřen zpětný sběr
a recyklace elektroodpadu. „Smlouvu máme podepsanou se systémy ASEKOL,
EKOLAMP a ELEKTROWIN. Konkrétní spolupráci s nimi má na starost ﬁrma Komunikace Ježek,“ vysvětluje Simona Nováková z odboru místního hospodářství.
„Likvidace elektroodpadu již nebude hrazena z prostředků města. Podmínkou ale
je, aby nefunkční elektrozařízení určené ke zpětnému odběru bylo do sběrných
dvorů odkládáno kompletní a neporušené. Poškozené a částečně vybrané elektrozařízení se už k recyklaci nehodí a skončí jako odpad, jehož likvidace zůstane
na starost městu,“ varuje Simona Nováková.
Celý systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení si klade za cíl, aby již
nevznikala „potřeba“ některých obyvatel anebo ﬁrem odkládat nefunkční elektrozařízení do lesa, do parku nebo na chodník. Však si taky každý následnou
recyklaci elektrozařízení vlastně předplácí již při jeho nákupu. Ano, jedná se o
známý recyklační poplatek, se kterým se setkáme v každém reklamním letáku
na spotřební elektroniku. Těžko ale říct, zda je toto „předplatné“ následné ekologické recyklace dostatečnou motivací. Vždyť co přiměje člověka odvést starou
ledničku či rozbitou televizi do sběrného dvora a nepohodit ji do křoví, nemá-li
ekologické cítění či alespoň oprávněný strach z možné pokuty.
-lara-

Mělo by vás zajímat
Kvůli zákoníku práce, který v úterý
23. května schválili poslanci a přehlasovali tak veto prezidenta i Senátu,
možná skončí mladistvým brigádníkům časy prázdninových brigád. Zákoník totiž mění podmínky pro jejich
zaměstnávání. Lidé mladší 18 let budou nově moci pracovat maximálně
šest hodin denně. A o takovou práci
stojí málokterá firma. Dosud platí
omezení jen pro brigádníky mladší
16 let. Pro firmy tak bude mnohem
pohodlnější zaměstnat plnoleté brigádníky, na něž se omezení nevztahuje. Zaměstnavatele, kteří budou
mladistvé brigádníky dál přijímat,
totiž navíc čeká velké papírování. Na
komplikace se sháněním prázdninové brigády si stěžovali studenti už
loni. Pokud jim práci zprostředkovala
agentura, musela s nimi podle novely
zákona z roku 2004 uzavřít klasickou
pracovní smlouvu. Díky odvodům
na sociální a zdravotní pojištění brigádníci stojí firmy více peněz.
Domácnosti se nemusejí bát zdražení zemního plynu. Jeho ceny se
nebudou od července do září měnit.
Oznámil to ve čtvrtek Energetický regulační úřad. Naposledy se ceny plynu zvýšily v dubnu, a to v průměru o
1,9 procenta. Dubnové zdražení zemního plynu bylo mírnější než lednové,
kdy cena plynu vzrostla v průměru o
4,8 procenta. Zdražení pocítili hlavně lidé, kteří používají plyn k topení,
vytápění plynem v lednu zdražilo o
10 až 11 procent. Dramaticky se zvýšily ceny o 17,4 procenta loni v říjnu.
Domácnosti, které plynem topí, se
proto stále více začínají vracet zpět k
pevným palivům. Nakupují kotle a
uhlí, případně dřevo. Potvrzují to jak
dodavatelé pevných paliv, tak majitelé firem, které vyrábějí kotle. Plynové
přípojky, které obce budovaly, naopak
mnohdy zůstávají nevyužity.

MP informuje

Další porušení zákazu kouření
ve veřejných budovách řešili strážníci, když si žák zvláštní školy zapálil na záchodech svoji oblíbenou
cigaretu. Vzhledem k tomu, že už
dosáhl patnáctý rok věku, byla mu
uložena pokuta 500,- Kč.
MP přijala žádost záchranné služby Chomutov o prověření situace v
jedné z místních restaurací, kde se
měl údajně nacházet zraněný muž.
Po příjezdu na místo hlídka zjistila,
že se jedná o místního muže, který
nebyl zraněný, ale byl v silně podnapilém stavu. Záchranka byla proto
odvolána a opilec vykázán z místa.
Při kontrole města oznámil strážníkům občan, že ve Sportovní ulici
došlo k malé dopravní nehodě,
kdy řidič z místa ujel v červeném
vozidle zn. Škoda. Hlídka pátrala
po vozidle, které následně nalezla
zaparkované v ulici 17. listopadu.
Hlídka vozidlo zajistila a přivolala
PČR, která si věc převzala.
Strážníci i nadále provádějí pravidelné kontroly se zaměřením na
venčení psů. Při jedné z kontrol byl
v Lípové ulici kontrolován pes, u
kterého bylo zjištěno, že není opatřen čipem, jak to nařizuje vyhláška
města. Majitelce byla proto uložena
bloková pokuta.
zástupce velitele M. Krása
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Radnici by pomohla spolupráce s tělesně postiženými lidmi
„Připravit kvalitní projekt, se kterým
bychom uspěli při žádosti o dotaci z
Národního rozvojového programu
mobility pro všechny na vybudování
bezbariérové trasy, bude náročné a je
otázkou, zda se ho podaří zpracovat do
12. května, na kdy je stanoven termín
předložení projektů na rok 2007,“ řekl
nám v jednom z předchozích vydání
Kláštereckých novin místostarosta
PaedDr. Homolka. Podle posledních
informací se ale podařilo projekt včas
zpracovat a v současné době již čeká
na sekretariátě Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany, kde se
bude v následujících dnech rozhodovat o schválení či zamítnutí jednotlivých žádostí o dotaci na vybudování
bezbariérových tras ve městech.
„Námi předložený projekt je záměrem
bezbariérové trasy. Obsahuje základní
údaje o trase, její popis a lokalizaci,
časový harmonogram její realizace i
odhad finanční náročnosti celé akce,“
vysvětluje Mgr. Antolová, vedoucí
odboru sociálních věcí, která se na
přípravě celého projektu podílela.
„Pokud bude náš projekt schválen,
bude muset samozřejmě dojít k mnohem podrobnějšímu vyprojektování
celé trasy a k jejímu rozdělení na jednotlivé projekty. To už ale bude v režii
odboru rozvoje a investic. Pokud náš
projekt vybrán nebude, dopracujeme
ho podle zaslaných připomínek a podáme žádost znovu, buď ve druhém
kole, bude-li vypsáno, nebo v příštím

roce,“ říká Mgr. Antolová.
Plánovaná bezbariérová trasa by
měla začít u ústavu sociálních služeb, odkud by směřovala kolem obchodního centra, služebny policie
ČR a ZŠ Krátká přes budovu hlavní
pošty a Městské energie směrem k
úřadu práce, budově městské policie až k autobusovému a vlakovému
nádraží. Na této zhruba dvoukilometrové trase by měly být vyřešeny
bezbariérové nájezdy na chodníky,
přechody a bezbariérové přístupy
do budov jednotlivých institucí. Ty
by měly být financovány z rozpočtu
několika ministerstev. Bezbariérový
přístup na úřad práce by tak hradilo
ministerstvo práce a sociálních věcí,
na služebnu Policie ČR ministerstvo
vnitra, do školy ministerstvo školství.
Finančně se samozřejmě bude muset
spolupodílet i město Klášterec. Protože ještě není zpracován podrobný
rozpočet celé akce, není v této chvíli
možné říct, kolik peněz z městské
kasy si vybudování bezbariérové
trasy vyžádá. Zlepšení situace jistě
ocení nejen lidé na vozíku, ale i starší
občané, maminky s kočárky či lidé
dočasně „omezení“ ve svém pohybu
– například ti se zlomenou nohou.
„Osobně si myslím, že by bylo nejlepší,
aby plánovanou trasu nejprve projel
nějaký vozíčkář, který by si zaznamenával všechny své postřehy a nápady.
Nás, kteří nemáme tuto zkušenost, často ani nenapadne, s čím může mít člo-

věk s tělesným postižením při cestách
městem problém. Předešli bychom tak
situaci, kdy by se na nedostatky bezbariérové trasy upozorňovalo až po jejím
vybudování,“ uvažuje Mgr. Antolová
o možné spolupráci s tělesně handicapovanými občany Klášterce při výstavbě plánované trasy.
Pohodlnějším prostředím pro handicapované spoluobčany se zabývá v
poslední době také komise občanské
participace, poradní to orgán rady
města, v čele s Ivanem Dimunem. Její
členové se již delší dobu věnují celkové situaci ve městě z hlediska vozíčkářů. Jako nejpalčivější vidí problémy na zdravotním středisku, kam se
imobilní občan nedostane do 1. patra, dále zcela nevyhovující přístup do
kulturního domu, na úřad práce, na
sociální odbor či nevhodné vchody
do řady kláštereckých obchodů.
Mnoho komisí zaznamenaných
problémů by měla řešit právě plánovaná bezbariérová trasa. Zlepšení situace by mohlo v budoucnu
přinést také plánované přestěhování sociálního odboru na nové sídliště do nevyužívaných prostorů
Kabelové televize. Jako vždy je
hlavní překážkou nedostatek finančních prostředků na plánované
akce. Využívání státních dotací a
sponzorských darů je tak jednou
z mála cest, jak handicapovaným
spoluobčanům zpříjemnit život v
našem městě.
-lara-

Pohled do minulosti

Procházka zámeckým parkem je určitě zajímavá v každém ročním období.
Většinou začíná klasicky - hlavní branou. Ale vstup do parku je možný několika cestami. Například od železničního mostu, kde jsou dvě přístupové
cesty. Jedna po schodech do horní části parku a ta druhá podél řeky. Podle
pamětníků tomu ale tak vždycky nebylo a jak dokládá náš snímek, přístup k
řece byl omezen stojícím stavením, zřejmě zde byl statek. To se nám bohužel
zatím nepodařilo zjistit. Faktem zůstává, že dnes už tato stavení neexistují a na
příjemnou procházku se dostanete podél řeky bez problémů.
-rony-

Na konečnou fázi rekonstrukce ještě musíme počkat
Klášterec protíná.
Tato stavba je soukromým majetkem
pana Tirpáka, a tak
naše dotazy logicky
směřovaly k jeho
osobě.
„V současné době je
projekt kompletně
hotový a je vydáno
stavební povolení,“
začal vysvětlovat
majitel domu Ro Poslední návrh podoby objektu na Chomutovské ulici
man Tirpák. „Mým
Nechvalnou ozdobou našeho města stá- původním záměrem bylo tuto stavbu jen
le zůstává neopravený dům v těsném zrekonstruovat a vybudovat zde bytové
sousedství nákupního střediska Plus v jednotky pro začínající rodiny. Postupem
Chomutovské ulici. Několikrát jsme se času jsem ale přišel na to, že pro město
v našich novinách pozastavovali nad bude daleko přínosnější zřídit zde služby
tím, kdy začne jeho rekonstrukce a kdy pro občany, které v Klášterci chybí. Zaměse naše město zbaví ostudného pohledu, řil jsem tedy svůj záměr tímto směrem a
který zažívají všichni „klášterečáci“ i řidiči to s sebou přinášelo nové souvislosti, jako
projíždějící po mezinárodní silnici, která přikoupení pozemků, změna projektu

atd. To vše si vyžádalo daleko více času,
než jsem předpokládal a rozpočet na celou stavbu samozřejmě několikanásobně
vzrostl. Protože služby, které zde budou
občanům města nabízeny, se týkají rehabilitačního rázu a cestovního ruchu,
přihlásil jsem celý projekt do dotačního
programu Podpora rozvoje cestovního
ruchu, kde rozděluje finanční prostředky
EU ve spolupráci s Ústeckým krajem. První kolo jsem z časových důvodů nestihl.Ve
druhém bylo vybráno 6 projektů z celého
regionu a já skončil těsně za nimi. Na jaře
2007 se bude rozdělovat nový rozpočet
pro celou ČR. Znovu bude možnost o
tyto peníze žádat a i podmínky pro jejich
čerpání budou jednodušší a dostupnější.
Pokud tedy získám tuto dotaci, termín
zahájení celé rekonstrukce by měl být přibližně v červnu příštího roku.“
Je tedy jasné, že i letos se nového vzhledu tzv. „baráku hrůzy“ nedočkáme.
Doufejme, že plány pana Tirpáka vyjdou tak, jak si představuje, a
město získá velmi zajímavou
stavbu s potřebnými službami, které budou dostupné
všem občanům.
„Chtěl bych touto cestou poprosit všechny klášterecké občany
o trpělivost. Celý projekt je po
stavební stránce, ale samozřejmě také po té finanční velmi
náročný. Do budoucna ale
bude sloužit všem lidem od dětí
až po seniory, a proto se nevyplatí zbytečně něco uspěchat,“
vyslovil na závěr svoji prosbu
Roman Tirpák.
-rony-

Rada jednala o privatizaci
O privatizaci městských bytů se v
Klášterci diskutuje tu méně, tu více
bouřlivě již řadu let. Objevila se
řada návrhů a plánů, jak ji provést
a zda vůbec, ale narozdíl od mnoha
jiných měst ještě stále nedošlo na
věc. To by se mohlo v blízké budoucnosti změnit. Rada města na
svém 5. zasedání, které se uskutečnilo 18. května, projednala návrh
Zásad prodeje bytového fondu z
majetku města Klášterce nad Ohří.
Na podrobnosti jsme se zeptali
předsedy komise pro privatizaci
bytového fondu, městského radního a zároveň ředitele společnosti
Městská energie ing. Šroubka.
Rada města projednávala na
svém zasedání bytovou politiku.
O čem se konkrétně jednalo?
Rada města schválila vystěhování
dvou největších dlužníků na nájemném a službách. Potvrdila tak
nekompromisní trend přístupu k
neplatičům. Dále vzala na vědomí
a projednala Zásady prodeje bytů
včetně časového harmonogramu.
Nabízí se otázka, za kolik se budou
byty v Klášterci prodávat.
Zásady v tuto chvíli neřeší cenu,
protože o prodeji rozhodne teprve
zastupitelstvo, které vzejde z pod-

zimních voleb.
O čem tedy zásady jsou?
Zásady řeší technickou část prodeje – způsob, výpočet ceny pomocí
koeficientu kvality bydlení apod.
Budou si muset byt koupit všichni, nebo budou výjimky?
Podle mého názoru by měli mít
výjimku důchodci. Jejich byt by
byl prohlášen, podobně jako v
Kadani, za sociální s nájmem dle
dispozic státu.
Kdy se může prodej bytů uskutečnit?
Především to bude záviset na nově
zvoleném zastupitelstvu. Harmonogram předložený ing. Saitzem a
PaedDr. Homolkou předpokládá
rozhodnutí do 31. března 2007. Pokud se budou byty prodávat, tak od
1. dubna 2007 začne běžet termín,
během kterého musí být splněny
všechny zákonné povinnosti včetně
informování nájemců. V první fázi
se počítá s prodejem 700 až 1000 bytových jednotek.
Vy sám jste pro prodej bytů?
Dlouhodobě tvrdím, že to není
šťastné řešení, ale bránit se nebudu, abych nebyl neustále napadán, že jsem proti, protože Městská energie je správcem bytového
fondu města.
-lara-

Zastaralý rozhlas po drátě nahradí moderní digitální technika
V jednom z minulých vydání Kláštereckých novin informoval starosta města o
demontáži stávajícího městského rozhlasu. Jednalo se o zastaralý typ, který vykazoval značnou poruchovost a část zařízení již delší dobu byla nefunkční. Protože
rozhlasové zařízení bylo v případě nutnosti součástí informačního systému varování obyvatelstva pro případ vzniku mimořádných událostí, rozhodla v minulém
roce Rada města o jeho nahrazení moderním digitálním, a tudíž bezdrátovým
systémem. Začátkem měsíce května proběhlo výběrové řízení na dodavatele a v
měsíci červnu bude první část zařízení postupně montována a aktivována.
Původní záměr zprovoznit celé zařízení nejen pro město, ale i okolní obce byl

pro značnou finanční zátěž rozdělen
do tří etap. V první etapě bude v letošním roce tento informační a varovný
systém vybudován ve vnější havarijní zóně zimního stadionu (kde by v
krajním případě mohlo dojít k úniku
čpavku, přestože je celý chladící systém několikrát jištěn) a zahrnuje ulice Pod Stadionem, Královéhradecká,

část Petlerské (4.ZŠ, pošta), 17.listopadu, Lidická, Polní, Krátká, Olšová a odtud
ke křižovatce U Potoka. Dále by měly být v letošním roce ozvučeny vnější prostory, kde se vyskytuje větší počet osob, to znamená obchodní střediska, školy,
autobusové nádraží a podobně. Druhá etapa v příštím roce zahrne zbytek města
a v roce 2008 by mělo dojít i na přilehlé obce spadající pod město Klášterec nad
Ohří. Digitální systém chrání zařízení proti zneužití, jedná se o stavebnicový
systém, který lze rozšiřovat, dále jej lze napojit na kamerový systém, který bude
město budovat. Samozřejmostí je i napojení na celostátní varovný systém. Vše
záleží na finančních možnostech města a jeho rozpočtu.
-J.Herout-
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Playback Kids tentokrát jako oblastní kolo
Soutěž v imitování zpěváků nebo skupin Playback Kids, kterou každým
rokem pořádá Dům dětí a mládeže v
Klášterci nad Ohří, je pro našince známým kulturním zážitkem. Ale v tom
letošním měl divák možnost konfron-

tace i s „přespolními“, protože se u nás
po delší době konalo oblastní kolo, a tak
se naskytla příležitost porovnávat výkony místních favoritů s imitátory například z Vejprt, Kovářské nebo i z Bíliny.
Neméně zajímavý byl také host celého
programu, kterým byl bavič,
moderátor a herec Petr Rychlý,
kterého podle
jeho slov velmi
zaujala nejen úroveň celé akce, ale
také divácká kulisa nabitého kulturního domu. A
kdo byl vítězem?
No přece všichni, kdo vypilovali
svoje vystoupení
a našli odvahu
vystoupit veřejně

„na prknech, co znamenají svět“.
Výsledky jednotlivci:
1. Jan Moflar (Bílina) jako Michael
Jackson, 2. Petra Holá (Kovářská) jako
Gwen Stefany, 3. Nikola Janoušková
(Klášterec) jako Šárka Vaňková.
Výsledky skupiny:
1. Patrik Havelka, Petra Košťálová a Jakub
Kadlec jako Karel Gott a včelka Mája,
2. Tereza Kaštická, Kamila Špůrová a Lenka
Trousilová jako Děda Mládek Ilegal Band,
3. Vendula Knapová a Kristýna Knapová
jako Tatu. Všichni z Klášterce.
-rony-

Malí rybáři si přišli na své
Symbolické otevření řeky už po několikáté pořádal DDM Volňásek ve
spolupráci s MO ČRS Klášterec nad
Ohří pro mladé rybáře netradičně na
chovném rybníku v Mikulovicích. Důvod je jednoduchý. Rybník je chovný, a
proto zde nemusejí děti prosedět hodiny u vody, než se jim podaří ze špinavé
Ohře vytáhnout nějakou tu „čudlu“. A
pro závod v rybaření přece jsou důležité dvě věci. Jednak chycené ryby a
potom také radost třpytící se v očích z
prvních životních úlovků.
-rony-

Město přivítalo nové občánky
Po delší pauze, kdy se v obřadní síni
kláštereckého zámku musely provést
některé stavební úpravy, mohli zase
zavítat rodiče se svými zlatíčky k tradičnímu vítání občánků. A opět to
byla „pánská jízda“. Kolíbka připravená pro krásné holčičky tentokrát
zela prázdnotou, ale to nic neměnilo
na slavnostní atmosféře této příjemné akce. Takže to jsou ti noví chlapi a
seznamte se ... prosím.
-rony-

Počasí dětem jejich svátek nepokazilo
Aprílové počasí panující v posledních dnech přidělalo starosti pořadatelům mnoha kulturních a společenských akcí, které se koncem
května uskutečnily pod otevřeným
nebem. Prvním postiženým byla
strana ČSSD, která musela zrušit
svoji oslavu dne dětí. Ta se měla
uskutečnit v pátek na dopravním
hřišti, ale kvůli špatnému počasí

obloze. Na své si tak děti přišly až
v neděli, kdy pro ně připravil Dům
dětí a mládeže Volňásek Extra velké
oslavy dne dětí na stadionu.
Množství atrakcí bylo pro malé
neposedy připraveno jak venku,
tak pro případ nepříznivého počasí uvnitř hokejové haly. Studenti
kláštereckého GSOŠ pod vedením
Mgr. Klusáka měli jako obvykle na

Ondřej Hutyra

Jiří Süsser

Michal Járka

Matyáš Boguský

Vladimír Beran

Matthias Nack

byla přesunuta na pozdější termín.
Déšť, zima a silný vítr pokazil i oslavy připravené pro děti na zámku. Na
odpolední dechový koncert kapely
Milana Baranjaka přišla jen hrstka
lidí. Ale abychom z neúspěchu této
akce nevinili jenom počasí. Dechovka a oslavy dne dětí – to nejde příliš
dohromady ani při azurově modré

starosti spoustu soutěží, na které čekala celé odpoledne dlouhá řada zájemců. Úspěch sklidil koňský povoz
i nafukovací hrad. Vydanou energii
děti svědomitě doplňovaly zmrzlinou a cukrovou vatou. Občasný déšť
ani silný vítr viditelně nikomu náladu nezkazil. Jenom těch ulítnutých
balónků bylo asi víc než jindy. -lara-

Miroslav Kůrka

Rangers jsou pro své fanoušky stále magnetem
Když v listopadu loňského roku
tragicky zahynul Milan Dufek,
kapelník a zakládající člen populárních Rangers, byla další bu-

doucnost této country skupiny
nejistá. Nakonec se zbývající členové kapely dohodli, že budou dál
společně vystupovat. Podle nad-

 Část skupiny Rangers dnes tvoří nové tváře, ale písničky jsou stále skvělé

šeného přijetí, kterého se Plavcům dostalo ve středu 17. května
v kláštereckém Kulturním domě,
bylo zřejmé, že fanoušci skupinu
v novém složení přijali. Šestice
hudebníků ve složení Mirek Řihošek, Honza Vančura, Max Presser, zpívající kontrabasista Dušan
Reichmann, kytarista a zpěvák
Karel Macálka a hostující zpěvačka Iva Hajnová si pro dvoustovku
návštěvníků koncertu připravila
večer nabitý těmi největšími hity
z historie kapely. Písničky Pole
s bavlnou, Král silnic, Zvedněte
kotvy, Trpasličí svatba nebo Inženýrská si s Rangers notoval nejeden z diváků, notoricky známé
refrény pak zpíval celý sál. Však si
taky Honza Vančura místní publikum velmi pochvaloval. Nejradši by ho vozil s sebou při koncertní šňůře, aby všude vytvářelo tak
skvělou atmosféru, jaká vládla v
kláštereckém kulturáku. -lara-

Upozornění pro organizace
a soukromé osoby

V měsíci červnu, červenci a srpnu zahajuje Autoškola
Chomutov a Autoškola Kadaň nové kurzy na skupiny
„D“ (autobusy), „C“, „C+E“ a „B“. Kurzy probíhají v
Chomutově, Kadani a Klášterci nad Ohří.
Vedoucí učitel kurzů na autobusy a nákladní vozidla je
Ing. Jan Chvátal.
Kurzy na osobní automobily vede
Ing. Olga Chvátalová

Provádíme též školení řidičů autobusů a nákladních
vozidel a školení referentů. Školení je možné provést
ve Vaší ﬁrmě v odpovídajících prostorách.
V případě zájmu se prosím obracejte výhradně
na majitele autoškol Ing. Jana Chvátala
Objednejte se na e-mail: chvatal@ktkadan.cz

Tel: 474 342 454 Fax: 474 342 474 Mob: 602 791 791
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Studenti kláštereckého gymnázia čistili břeh Ohře
Studenti kláštereckého Gymnázia a
střední odborné školy uspořádali poslední květnovou sobotu první část
ekologického projektu pod názvem

studenty i organizátora celé akce Mgr.
Klusáka podpořit sám starosta města
Jan Houška. Během dopoledne naplnili
dobrovolníci odpadem dvě multikáry.

stav památek, na grafity ve městě a na
drogovou prevenci. Součástí akce bude
opět pořízení fotodokumentace. -lara-

TIP NA VÝLET
Oblastní muzeum v Chomutově

Zaniklé obce Doupovska
Dějiny a fotodokumentace 64
lokalit vojenského újezdu.
Vernisáž se koná 10. června 2006
v 10 hodin v prostorách radnice v
Chomutově na nám. 1. Máje
Otevřeno:
Út – Pá 10.00 – 17.00
So 9.00 – 14.00
Výstava potrvá do 28.8.2006.

„Naše město“. Cílem této ekologické
akce bylo vyčistit levý břeh řeky Ohře
od železničního mostu až k rašovické
lávce. V půl deváté ráno se shromáždilo u jižní brány zámeckého parku na
39 studentů GSOŠ. Na „start“ přišel

Pro mladé pracanty měl Mgr. Klusák
jen slova chvály. „Mám radost, že se
přihlásili na takovou akci ve svém volném čase a dobrovolně.“ Možná chtěli
přítomní studenti svojí ochotou vyjádřit nejen zájem o životní prostředí, ale
také podporu oblíbenému učiteli, který
k jejich velké lítosti bude od září učit na
gymnáziu v Kadani.
Druhá část ekologického projektu GSOŠ
by se měla uskutečnit v nejbližších
dnech. V jeho rámci se žáci primy a sekundy zúčastní exkurze ve firmě Komunikace Ježek a seznámí se se systémem
třídění odpadu. Jejich spolužáci z tercie
a kvarty provedou fotodokumentaci
zakázaných skládek v okolí Klášterce a
výsledky své práce poskytnou následně
odboru životního prostředí. Studenti
kvinty a prvních ročníků gymnázia a
střední odborné školy se pak zaměří na

PŮJČKY
PRO ZAMĚSTNANCE,OSVČ
I DŮCHODCE DO 75 LET
BEZ POPLATKU PŘEDEM
SEPSÁNÍ U VÁS NEBO V
KANCELÁŘI
728042,724100613

TIP NA KONCERT
Dne 16.6.2006 se v Kadani od 20.00
hod. v kině ORFEUM koná vystoupení
vynikajících kapel SUNSHINE a MOJMIR PAPALESCU and the NIHILIST.
Sunshine jsou známí převážně v západní Evropě a v USA. A na české
hudební scéně sklízí nemalé úspěchy. Byli nominováni na cenu Anděla
za rok 2005. Mojmir Papalescu and
the Nihilist dostali cenu Anděla za rok
2004.Tuto kapelu lze vidět v hudebních klubech a na velkých hudebních
festivalech. Zveme všechny příznivce
těchto super dobrých kapel na jejich
koncert. Cena vstupenky v předprodeji je 220,- Kč a lze ji zakoupit v informačním centru v Kadani na náměstí v
galerii Pod Věží ( pod radnicí ). V kině
Orfeu pak v den konání za 250,- Kč.
Nenechte si ujít tuto kvalitní muziku.

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Prodám BEARDED KOLIE
- štěňátka STP ze zahraničního
krytí. 4 černobílí pejskové a 4 černobílé fenky. Vhodné na výstavy,
agility nebo jen jako mazlíčkové.
Odběr začátkem července.
Tel.: 605 244 612
Koupím byt 1+2 v osobním
vlastnictví v Klášterci nad Ohří.
Předem děkuji.
Tel.: 721 438 374
Prodám 13 pytlů hnědého uhlí.
Cena asi 400,- Kč.
Tel.: 721 626 039
Prodám 12 týdnů staré KUŘICE. Hnědý hybrid - snáška v červenci. Cena 80,- Kč/kus. V Rašovicích č. 10 denně od 16.00 hodin.
Tel.: 474 376 870
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1 nebo 3+1 (1+1) v Klášterci nebo v Kadani. Jen čestné jednání. Možno i v rodinném domku
nebo okále. Volejte nebo pište sms.
Tel.: 606 843 709
Koupím přívěsný vozík za osobní automobil. Nabídky volejte na
telefon

Tel.: 606 625 663
Koupím byt 1+1 v Klášterci nad
Ohří.
Tel.: 737 742 442
Prodám hnědou koženou sedací soupravu 3+1 a konferenční
stolek. Nepoškozená, zachovalá.
Cena 3500,- Kč.
Tel.: 723 971 599
Provádím veškeré stavební práce. Pouze o víkendech. Jsem levný.
Tel.: 723 007 849
Hledám pronájem bytu 1+1 v
Klášterci nad Ohří. Solidní jednání.
Tel.: 607 918 005
Prodám Škodu 120L v dobrém
stavu. Levně!
Tel.: 737 776 884
Prodám družstevní byt 4+1 v
Klášterci nad Ohří (Dlouhá ulice)
Ihned volný.
Tel.: 724 251 457
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
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
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

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

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

Letní kino

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program červen 2006
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ VE 21.30 HODIN
1. čtvrtek až 14. středa
KINO SVĚT NEHRAJE
10. 6. sobota 15 – 24 hodin „Letňák“
koncert kapel : STATUS PRAESENTS, BAHRAINN, BEAUTIFUL CAFILLERY,
TREPIFAJXL, SHUTTER 20, NOČNÍ KLID, LOMO FUTURE
Vstup: 50,- Kč
Letní kino zahajuje sezónu 2006
15. čtvrtek a 16. pátek
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU*
ČR 2006, 113 minut, komedie. Podle románu a scénáře Michala Viewegha. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících. Najdeme mezi nimi
sympatickou Jolanu, její rodiče, jejichž partnerství léty dospělo k stereotypu, šarmantní stárnoucí dámy Helgu a Šarlotu, hvězdou zájezdu je Max, zpěvák a sexy idol, který si
chce od erotických dobrodružství odpočinout s kamarády - gayi,. Průvodkyně Pamela,
blondýna s růžovými brýlemi se rozhodla „vytvořit z nich správnou partu.“ Oni se však
vidí poprvé v životě!
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

2. června od 14 – 22 hodin a 3. června od 8 – 14 hodin (učebna KD)
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
3. června od 15 hodin
SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY
Dětské představení v provedení Divadla rozmanitostí Most.
Jednotné vstupné: 40,- Kč
6. června od 17 hodin
SBD KLÁŠTEREC
15. června
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

KONCERTY
6.6. 2006 od 19 hodin v hudebním salónku zámku
Jana Nováková - Vonášková - housle, Václav Vonášek - fagot
Koncert je pořádán ve spolupráci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné 70,- slevy 50,- Kč.
10. 6. 2006 od 19 hodin
Koncert v rámci Hudebního festivalu L.v.Beethovena
Účinkuje: České noneto
Spolupořadatel koncertu - Severočeská ﬁlharmonie Telice
VÝSTAVY
do 25. 6. 2006 ve velkém renesančním sále zámku
XII. výstava minerálů a hornické historie
Od 2. 6. do 1. 7. 2006
CESTA
Výstava mosteckého malíře Luboše Růžičky
Vernisáž výstavy se koná 2. 6. v 17 hodin
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Velký turnaj osobností na lázeňských kurtech
Nové tenisové kurty v areálu lázní
jsou kompletně hotovy a slouží veřejnosti. Mnoho fanoušků tohoto bílého
sportu si už cestu na perfektně připravenou antuku našlo, a tak jsme se
zajímali o to, jak tento nový sportovní
areál funguje a jaké služby zde sportovní návštěvník může očekávat.
„Tenisový areál Evženie byl vybudován v roce 2004-2005 ze zdrojů EU
v rámci programu PHARE 2000, ze
zdrojů ministerstva pro místní rozvoj a
samozřejmě města Klášterec nad Ohří
v celkovém nákladu cca 10 milionů korun (město hradilo ¼),“ řekl nám na
úvod Tomáš Šroubek, který celý areál
provozuje.
„Je to sportovní víceúčelový areál se
zaměřením především na tenis v rámci
našeho regionu, který provozuje Tenisový klub Lázně Evženie. V budoucnosti bude samozřejmě sloužit i jako
nutný doplněk pro lázeňské hosty.Veřejnost má možnost využívat 3 antukové kurty na tenis a nově zbudovaný
kurt s umělým povrchem a s nočním
osvětlením. Dále nabízíme víceúčelové
hřiště s umělou trávou, které je vhodné
pro takové sporty jako minitenis, nohejbal, fotbal. Už jsme zde měli možnost vidět hrát i florbal. Naší hlavní
prioritou je mládežnický tenis. Pro děti
ve věku 4 -12 let nabízíme spolupráci s
kvalifikovanými trenéry, kteří se dětem
budou věnovat na profesionální úrovni. Trénink proběhne 3x týdně a cena
je stanovena na 390,- Kč/měsíc. Chceme dosáhnout toho, aby měl k tenisu
přístup každý.“
K požitkům nejen ze hry v příjemném areálu dnes už neodmyslitelně

Mládežnický zápas čeká velký mezinárodní turnaj v polských Katovicích
a v Norsku a podle trenéra Želeva se
těchto závodů zúčastní také několik
kláštereckých závodníků. O víkendu
bojovali naši borci na silně obsazeném turnaji ve volném stylu - Memoriál Františka Vejsady (bývalý československý reprezentant) - pořádala
TJ Bohemians Praha. Klášterečtí závodníci se umístili takto: Josef Kolba
1. místo, Ladislav Kolba 1. místo a v

Kadaňský tým kickboxerů Kosagym, silně oslaben o čerstvé maturanty a marody, se zúčastnil v
sobotu 27.5. se 7 závodníky mezinárodního turnaje Czech Open
v Praze, kde bojovalo cca 300 závodníků z celkem 9 států. Kadaňští závodníci se zde opět neztratili
a potvrdili tak dosavadní stabilní
skvělé výkony. Nejlépe si vedli juniorští závodníci, bratři Rajští, kte-

patří také zázemí. Na sportovce tu
čeká prostorná klubovna, šatny, WC,
ale i možnost občerstvení. Co však
nově příchozího návštěvníka asi bude

starší přípravka:

mladší žáci:

FK Klášterec - 1. SK Jirkov 1:3 (0:2)

FK Klášterec - Blšany B 2:2 (2:1)

gól FK: Wenzl

góly FK: Ulbrich 2

Perštejn – FK Klášterec 0:1 (0:0)

Strupčice – FK Klášterec 0:2 (0:0)

gól FK: Toman

góly FK: Ulbrich , Slepčik

zajímat nejvíce, je cena vstupného.
„Pronájem kurtu stojí 100,- Kč/hodinu. V ceně jsou započítány všechny
služby včetně půjčení raket a míčů.
Každý má možnost rezervovat si kurt
už 4 dny dopředu – osobně nebo telefonicky. Výhodnější ale je stát se členem klubu a tím může být kdokoli,
počínaje dětmi a konče seniory. Roční
členství stojí 1500,- Kč/rok pro dospělé, dítě a senioři pak zaplatí 700,- Kč/
rok. Časový pobyt na kurtech je pak
neomezený. Jedinou naší podmínkou
je, aby tenisté měli vhodnou obuv na
antuku,“ vypočítal nám cenové podmínky Tomáš Šroubek.
Komu by se zdálo, že cena 100,- Kč/
za hodinu je vysoká, má možnost
využít služeb dvou kurtů na kláštereckém stadionu, které také provozuje Tenisový klub Evženie, a kde je
hodinová sazba 60,- Kč.

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské
 Foto z utkání Rašovice - Perštejn, kdy domácí prohráli 0:2. Na snímku rašovický
brankář Lojza (Roman Škvrna) na kolenou.

dorost:

starší žáci:

Černčice - FK Klášterec 4:4 (1:1)

Podbořany - FK Klášterec 0:2 (0:0)

góly FK: Kapoun 3, Černý

góly FK: Homoláč, Zbikowski

FK Klášterec - Dobroměřice 8:1 (2:0)

FK Klášterec – FŠ Most B 2:3 (1:2)

góly FK: Černý T. 3, Petřík 2, Kovařík, Černý L., Hlaváček

góly FK: Homoláč, Matiko

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

muži:
mladší přípravka:

Černčice - FK Klášterec 3:1 (2:0)

FK Klášterec - Kadaň B 5:0 (3:0)

gól FK: Papoušek Petr (pen.)

góly FK: Toman 4, Kopica
FK Klášterec - Dobroměřice 1:2 (0:1)

góly FK: Kopica 2, Toman , Mokriš

mužích Luděk Mokriš 4. místo.
Ještě pro úplnost uvádíme výsledky
kláštereckého mezinárodního turnaje mladších a starších žáků a kadetů,
kterého se zúčastnili Češi, Němci,
Poláci (celkem 130 závodníků) a jehož výsledky jsme do uzávěrky minulého čísla včas neobdrželi.
Výsledky: Kolba, Spáčil, Šarkézy,
Šimonovský - 1. místo
Tereza Fialová – 2. místo
Denisa Šarkézyová – 3. místo

Gerši umí bojovat i srdcem

Fotbal ve zkratce

1. SK Jirkov - FK Klášterec 1:4 (1:2)

Zápasníky čekají dva mezinárodní turnaje

gól FK: Moises

Dále nabízíme:

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298
602 418 183
602 418 184
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 Milan Gerši inkasuje úder od slovenského borce

ří jsou již stabilní juniorskou oporou týmu.
Další cenný kov v barvě bronzu
přidal klášterecký Milan Gerši. Ten
pomocí volného losu postoupil do
bojů o finále. Za soupeře mu předcházející zápas určil slovenského
reprezentanta. První kolo držel
Gerši se Slovákem tempo, ve druhém už byla vidět převaha zkušeného slovenského borce. Milan po
tvrdém zápase prohrál, ukázal ale

obrovské bojovné srdce a zaslouženě si odvezl z Prahy bronz.
Výsledky:
1. místo - Jan Rajský, semi-contact
junioři ve váze do 25kg
1. místo - Jan Rajský, light-contact
junioři (-25kg)
2. místo - Karel Rajský, semi-contact junioři (-35kg)
3. místo - Milan Gerši, full-contact
muži (-75kg)

Jubilejní 10. ročník série závodů

Český skateboardový
pohár 2006
Závod v Klášterci nad Ohří na skateparku pod Královehradeckou ulicí bude
17.6. 2006
v pořadí 4. závodem v této letošní sérii.
Závod se pojede ve třech základních
disciplínách - streetstyle, minirampa a
best trick o celkově 25.000,- Kč.
Lze očekávat přítomnost špičkových jezdců z celé České a Slovenské republiky.

Prémie byla v Klášterci
Asi žádnému fanouškovi cyklistiky
neuniknl fakt, že se 16. května prohnal naším městem peloton Závodu míru, který byl a je stále jedním
z nejprestižnějších a nejsledovanějších podniků cyklistického sportu.
Premiérově letošní ročník začínal
v rakouském Linzi, tedy poprvé v
jeho historii cyklisté brázdili rakouské silnice. Jelo se celkem osm
etap, z nichž za královské etapy od-

borníci právem považovali čtvrtou
z Karlových Varů do Teplic a pátou
z Bíliny do německého Altenbergu,
kdy cyklisté okusili nástrahy strmých kopců Krušných hor.
4. etapa byla pro naše město z pohledu minulých ročníků nejzajímavější, protože i když peloton v
minulosti mnohokrát přes Klášterec projel, letos se stal poprvé v
historii prémiovým městem.

