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Stavební práce na rekonstrukci
náměstí se dostaly do fáze, kdy se
muselo přistoupit k celkové uzavírce.
Upozorňujeme tedy všechny řidiče i cestující, že v době od 20.3. do
28.3.2006 je celé klášterecké náměstí uzavřeno. Průjezdná je pouze jeho spodní část - ulice Chomutovská – Zahradní.

Zastávka MHD směr Kyselka je
umístěna na uzavřené silnici mezi
kašnou a radnicí. Pro opačný směr
- Miřetice bude využita zastávka v
ulici Zahradní (proti bývalé vývařovně).
Děkujeme všem za trpělivost a respektování dopravních úprav nutných při rekonstrukci náměstí.

Problém se jmenuje
bezdomovec

Bezdomovci. Myslíte si, že jsou
problémem, který trápí jenom
pražské hlavní nádraží? Pak jste na
omylu. Otázka lidí, kteří se dostali z
jakýchkoli příčin až na samý okraj
společnosti, dělá vrásky každému
městu. Zvlášť letošní dlouhá zima
prověřila až do krajnosti schopnost
či neschopnost měst se o tyto lidi
postarat. Situace se zhoršuje i v
Klášterci. Lidí bez domova se na
území našeho města může prý pohybovat až několik desítek. „Během
zimních měsíců našlo mnoho těchto lidí útočiště v Azylovém domě v
Chomutově či v sociální ubytovně a
noclehárně Armády spásy v Karlových Varech. S přicházejícím létem
se ale opět objeví,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Mgr.
Antolová ... pokračování na str. 2

Slavnostním galavečerem a předáním cen nejlepším sportovcům skončila anketa čtenářů Kláštereckých
novin, nad kterou drží záštitu město Klášterec nad Ohří v čele se starostou Janem Houškou. Páteční večer
(17.3.) v kině Svět, kde celá tato událost proběhla, byl ve znamení napětí i sportovního fandění. V pěti
soutěžních a dvou doplňkových kategoriích bylo oceněno 21 sportovců a 3 kolektivy. Náš snímek zachytil
oslavující „klan“ sáňkařů. Zleva: Láďa Mužík, Luboš Jíra jun., Luboš Jíra sen., Markéta Jeriová a Olina Stavenská. Gratulanti v tomto případě jsou starosta města Jan Houška a Míla Král. Více informací a celkové
výsledky hlasování se dozvíte na straně 6.
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Na zasedání zastupitelů města
se rozdělovaly dotace
Několik bodů březnového jednání zastupitelstva se týkalo rozdělování peněz z rozpočtu města. Přebytek z loňského roku, který činí 400 tisíc korun,
navrhl finanční výbor slovy svého
předsedy ing. Šroubka přidělit dvěma projektům. Se 350 tisíci se počítá
pro další ročník hudebního festivalu
Klášterecké prameny, 50 tisíc by pak
mělo směřovat na odlití bronzové sochy, kterou má pro horní část zrekonstruovaného náměstí vytvořit Karel
Meloun. Na pořadu jednání bylo také
rozdělení dotace v celkové výši 2,85
milionu korun, která je každoročně
poskytovaná z rozpočtu města sportovním a zájmovým organizacím.
Oproti loňskému roku, kdy se právě
kolem tohoto bodu strhla hodně ostrá diskuse, kde nebyla nouze o silná
slova, se letos odehrálo projednávání
této záležitosti v mnohem klidnější
atmosféře, i když samozřejmě nechyběly tradiční kritické poznámky k výši
dotace pro místní hokejový klub. A
peníze se rozdělovaly dál. Zastupitelé
schválili příspěvek 50 tisíc na opravu
opadávající omítky kostela Nejsvětější Trojice. Stejnou částku uvolnili
jako povinnou finanční spoluúčast
města při žádosti o dotaci na nový
nízkopodlažní autobus pro městskou
hromadnou dopravu.
-lara-

Občanům už dochází trpělivost - kdy se opraví silnice?
Druhé letošní zasedání kláštereckého zastupitelstva bylo hodně o
penězích a plánech do budoucna,
které se stanou skutečností právě
jenom ve spojení s penězi, kterých
se ale zatím na všechny připravované projekty nedostává. Řeč přišla i na bezdomovce, ptačí chřipku
a stále zeleným evergreenem byly
stížnosti na „katastrofální“ stav komunikací ve městě.
Hned na začátku potěšil starosta
většinu přítomných informací, že
Klášterec opět slavil úspěch při
získávání finančních prostředků.
Město se proto hodlá podle slov
starosty Houšky i nadále ucházet o
další dotační tituly. Značné finanční prostředky budou v nejbližší
době proudit hlavně z evropských
fondů. Podle starosty by přicházely do úvahy projekty modernizace
zimního areálu Alšovka, vybudování krytého bazénu v Aquaparku
nebo lázeňského domu a golfového
hřiště v areálu lázeňské zóny. Její
výstavba má sice kvůli nepříznivému počasí téměř měsíc skluz, práce ale stále pokračují. V nejbližší
době proběhne výběrové řízení na
úpravu ostatních částí náměstí.
Další velkou akcí, která se v Klášterci realizuje, i když město samot-

né nemá do jejího průběhu příliš
co mluvit, je pokračující elektrifikace železniční tratě. Místostarosta
Saitz má už za sebou několik setkání ze zástupci státní organizace
Správa železniční dopravní cesty,
se kterými jedná o možných úpravách nástupišť. Na ředitelství Českých drah se zase snažil uspět se
svým požadavkem na opravu celé
budovy nádraží, se kterou České
dráhy v původním projektu elek-

trifikace trati Karlovy Vary - Kadaň
nepočítaly. Podle místostarosty
ing. Saitze se už podařilo domluvit
postup při opravě budovy. Finanční prostředky na tuto akci by měly
České dráhy zahrnout do rozpočtu
na příští rok. Cestujícím nezbývá
než doufat ve šťastný konec, protože klášterecké nádraží je opravdu
pro ostudu.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, peníze, které má město k dispozici,

nestačí zdaleka na všechno. Počkat tedy opět musí finančně velmi náročné opravy komunikací,
přestože je každému nad slunce
jasnější, že každoroční záplatování špatný stav chodníků a silnic
nezachrání. A občanům pomalu
ale jistě dochází trpělivost. Jak
se uvádí v zápisu z posledního
jednání participační komise: „Po
letošní zimě je opět stav komunikací katastrofální. Označení
stavu havarijní se již jeví jako bezpředmětné. Komise potažmo její
členové každoročně řeší stížnosti
od občanů města a s velkou trpělivostí jim naslouchá. Bohužel nikdo z nás nemůže sdělit občanovi
nic, co by přineslo alespoň malé
zklidnění situace.“
-lara-

Uzávěrka příštího čísla je
31. března
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 5.dubna
 Koaliční zastupitelé MUDr. Vladimír Balcar a Mgr. Miroslav Andrle
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... Zastupitelé, co vy na to ? ... Zastupitelé, co vy na to ? ...

Na otázky pro zastupitele dnes odpovídá Ing. Lenka Kynčilová.
Na posledních jednáních zastupitelstva byl v různých souvislostech
několikrát zmíněn strategický plán
rozvoje města. Co si máme pod tímto označením představit a k čemu
tento dokument slouží?
Strategický plán rozvoje města lze definovat jako dokument s perspektivou
cca 10 let, jehož cílem je navrhnout
rozvojové záměry, které vycházejí z
místních potřeb a představ, které budou
realizovány za pomoci místních zdrojů.
Konkrétně to znamená, že na zpracování a realizaci strategického rozvojového
plánu města se podílejí důležití partneři
veřejné správy (města) – podnikatelé a
neziskové organizace, aktivní zástupci
veřejnosti. Ve spolupráci s partnery a
po vzájemné dohodě jsou určeny ve
strategickém rozvojovém plánu klíčové
směry rozvoje pro budoucnost města,
včetně rozhodnutí, v jakém pořadí budou financovány a realizovány možné
rozvojové záměry. Teprve na základě
dohody se zapojenými partnery a po
projednání s veřejností, obyvateli města, je možné připravit integrované (větší
provázané) projekty.
K čemu dokument slouží? Pokud pomineme jeden důležitý aspekt, a to ten,
že strategický plán rozvoje je vyžadován
jako povinný doklad při podání žádosti
o dotace z fondů Evropské unie, pak je
nesporná celá řada dalších výhod. Přičemž je důležité podotknout, že pokud
bude žádat o dotaci nezisková organizace nebo podnikatel, bude mít rovněž
výhodu, že jeho město má strategický
plán zpracovaný.
Strategický rozvojový plán tím, že je
zpracován na základě dohody, je zárukou stability rozhodování ve městě.
Není zpracován na pouhá čtyři „volební“ léta a tím je zárukou pro občany a
investory, že vybrané prioritní oblasti se
nebudou měnit podle změny ve vedení
města. Další výraznou výhodou je možnost sdružování prostředků jak finančních, tak nemateriálních. Při zapojení
mnoha aktivních lidí – podnikatelů,
neziskových organizací - každý z těchto
subjektů získává finanční prostředky z
jiných zdrojů, takže do města „přiteče“
více peněz a rozvoj je výraznější.
Z výše uvedeného je zřejmé, že implementační skupina pro strategický rozvojový
plán nemůže být zúžena pouze na Radu
města. Tím by byl porušen základní princip – spolurozhodování za účasti partnerů.
Jaký je váš názor na připravovanou
privatizaci bytového fondu města?
Složitost celého problému privatizace
bytového fondu je zřejmá již z toho, jak
dlouho se touto záležitostí zastupitelstvo
města zabývá. Do rozhodování o spuštění privatizace bytového fondu vstupuje
celá řada aspektů. Rozhodně by v této
citlivé otázce nemělo hrát roli politické
soupeření nebo jiné zájmy. Platí usnesení
zastupitelstva města Klášterce nad Ohří,
že do 30.6.2006 by měly být připraveny
všechny potřebné materiály k privatizaci minimálně 1000 bytových jednotek
včetně časového harmonogramu.
Bez důkladně připraveného materiálu

nelze o věci zodpovědně rozhodnout. Je
třeba vyhodnotit všechna pozitiva i negativa privatizace bytového fondu. Očekávám, že v materiálu budou konečně
zodpovědně vyhodnoceny otázky vztahující se ke stávajícímu stavu (technický
stav objektů, dluhy na nájemném, správa bytů, domů, zájem obyvatel o koupi
bytu), ale i předpoklady dalšího vývoje
(legislativa, deregulace nájemného, sociální byty, dotační politika). Teprve na
základě této analýzy, která ovšem bude
zahrnovat celkovou situaci v bytovém
fondu města (nejen 1000 vybraných
bytových jednotek), by měl být nastaven
administrativní, finanční a časový rámec pro spuštění privatizace bytového
fondu města. Ačkoli by se mohlo zdát,
že tato otázka se dotýká pouze nájemníků potenciálně privatizovaných bytů,
je třeba ji vnímat v širokém kontextu i
z pohledu ostatních obyvatel města, ať
členů bytového družstva nebo vlastníků
rodinných domů atd.
Jak vidíte budoucnost plánovaného
obchvatu Klášterce?
Obchvat města Klášterce nad Ohří je
další velmi náročný problém, který se
město pokouší řešit již dlouhou dobu. Je
to dáno tím, že jakékoliv řešení nové trasy silnice I/13, která prochází městem,
není a nemůže být bez negativního vlivu na některou část města. Vzhledem ke
konfiguraci terénu neexistuje v Klášterci
jednoduché řešení dopravního průtahu
a skutečný obchvat by znamenal vynaložení značných finančních prostředků.
Ačkoli je silnice I/13 ve správě státu, bohužel město zůstává v řešení této otázky
osamoceno. Je dokonce pochopitelné,
že z pohledu státu je hlavním zájmem,
aby průjezd městem byl co neplynulejší,
nejrychlejší a s co nejmenšími náklady.
Je tedy na městě samotném, jaké dokáže vyjednat podmínky pro to, aby
při řešení obchvatu byly respektovány
jeho rozvojové záměry a aby konečná
trasa, „ublížila“ co nejméně obyvatelům města. Trasa silnice I/13 je řešena

v současné době v konceptu územního
plánu velkého územního celku Ústeckého kraje. Je nyní potřeba, aby zástupci
města Klášterce nad Ohří velmi pečlivě
sledovali proces vypořádání námitek ke
konceptu, protože na základě stanoviska o vypořádání námitek bude zadáno
zpracování návrhu a v tomto návrhu
územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje by měla být stanovena i trasa „obchvatu Klášterce“, kterou
město bude muset respektovat.
V minulosti jste se hodně angažovala v
rozvíjení spolupráce mezi Kláštercem a
nizozemským Baarnem. Jaké výhody a
přínosy má institut partnerských měst?
Jsem ráda, že jsem měla příležitost být
u počátku spolupráce s nizozemským
městem Baarn. Nebylo to jednoduché.
Holanďané si nejdříve pečlivě vyhodnocují situaci, než se rozhodnou pro
to, kam zaměří své aktivity. Již z tohoto
úvodu je zřejmé, že jednou z největších
výhod spolupráce je jedinečná možnost
získat zkušenosti partnera a vzájemně
je porovnávat. Spolupráci se podařilo
nastavit jednak mezi úřady, jednak mezi
obyvateli měst, takže zkušenosti mohou
získávat úředníci, zastupitelé i občané,
kteří se chtějí aktivně zapojit. V samotné
smlouvě o spolupráci mezi oběma městy jsou deklarovány cíle, kterých města
chtějí dosáhnout - vzájemná spolupráce
a výměnné pobyty s cílem pracovat na
konkrétních projektech v oblasti životního prostředí, kultury, sportu, péče o
starší a postižené spoluobčany, stáže pro
začínající podnikatele, mládež. Spolupráce funguje od roku 1993 a podařilo se
zrealizovat množství velmi zajímavých
projektů, další jsou připravovány. Velkou
měrou se o to zasloužil Klub pro spolupráci se zahraničím, jehož členové v čele
s prezidentkou klubu Jitkou Českou neúnavně připravují a pomáhají realizovat
nové projekty. V Baarnu stejně aktivně
působí Výbor pro spolupráci. Hlavním
přínosem je získávání nových impulsů a
možností a svým způsobem i sebevědo-

mí, protože nejde pouze o jednostranný
přenos zkušeností, ale o vzájemné poznávání. Osobně si nejvíce cením toho,
že jde o vztahy, které se mnohdy vyvinuly v osobní přátelství.
Myslíte si, že se v současné době města
obejdou bez přísunu finančních prostředků z dotací – ať už z fondů EU či ze státního rozpočtu? Jak hodnotíte úspěšnost
Klášterce ve srovnání s ostatními městy v
případě čerpání dotací z těchto zdrojů?
Úvaha o tom, zda se v současné době
města obejdou bez dotací z veřejných
zdrojů, je celkem jasná. Město by se bez
dotací mohlo obejít, ale systém financování veřejných projektů je dnes na
dotační politice postaven. Město, které
by na dotace nedosáhlo, by ve srovnání
s ostatními „dotačně úspěšnými“ městy
ztrácelo krok. Proto město, které má vůli
se rozvíjet, realizovat rozvojové projekty,
by muselo prostředky vytvářet z vlastních zdrojů anebo je shánět z nějakých
dalších zdrojů. Jedním ze základních
principů dotací z fondů EU je princip
vyváženého rozvoje regionů, založený
na stimulování dalších investic a posílení vnitřního rozvojového potenciálu
regionů. Pokud město zná cíle dotačních programů, je dobré mít připravené
konkrétní projekty, které do těchto cílů
tzv. „zapadnou“, naplní je. Klášterec nad
Ohří měl výhodu, že takovéto projekty
byly dlouhodobě připravovány, proto je
v získávání dotací úspěšný, ať už se jedná
o projekty v průmyslové nebo památkové zóně, ale také projekty v programu
regenerace sídliště. Je třeba si ovšem
uvědomit, že nejde pouze o to dotaci
získat. Systém dotací je velmi složitý,
náročný zejména na množství kontrol,
které systém provázejí a hrozí riziko,
že dotace nakonec může být zkrácena
nebo neproplacena. Město musí být
schopno takovéto projekty řídit. A další
otázkou je, jak budou projekty dále pokračovat, jak budou vložené investice
oživeny, jak ovlivní další rozvoj města a
život ve městě.

Mělo by vás zajímat
Nájemné v bytech s dosud regulovanými nájmy se od ledna 2007 začne
zvyšovat. Podle schválené podoby zákona se nájemné po dobu čtyř let počínaje lednem 2007 bude zvyšovat podle
tabulkového systému. Podle lokality by
se nájemné mělo zvýšit v rozpětí od 0
% až do 24,7 % ročně, v průměru tedy
o 14,2 % ročně. V korunách jde o 0 Kč
až 43,66 Kč za metr čtvereční ročně. Cílová cena, které by mělo být dosaženo
v lednu 2010, se pak bude pohybovat
od 182,76 Kč do 1075,92 Kč ročně. Při
přepočtu na měsíční nájem je to 15,23
Kč až 89,66 Kč za metr čtvereční. Podle
předpokladu MMR se nájemné po čtyřech letech jednostranného zvyšování
přiblíží své tržní hodnotě. K tomu, aby
zákon vstoupil v platnost chybí už jen
podpis prezidenta republiky.
Zahájení podnikatelské činnosti se
od poloviny letošního roku zjednoduší. Sněmovna ve středu schválila vládní návrh zákona, který umožní, aby
podnikatelům při zahájení i v průběhu
podnikání stačil na všechny nutné úkony jeden úřad a jeden formulář. Nyní
musí podnikatel navštívit nejméně
tři úřady a vyplnit až osm formulářů.
Schválené předlohy ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky. Podnikatelé budou moci provést
několik úkonů, které museli dosud činit na různých úřadech, přímo na centrálních registračních místech (CRM).
Ty budou působit na živnostenských
úřadech. Prostřednictvím CRM bude
možno provést vedle vlastního oznámení o založení živnosti také daňovou
registraci a oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a
pravděpodobně i příslušné zdravotní
pojišťovně.

MP informuje

Ani Klášterec se nevyhnul problémům s bezdomovci. Blížící se oteplení začíná alarmovat městské úředníky.

Bezdomovci většinou o pomoc města nestojí
„Stanovit přesný počet bezdomovců je
velmi těžké. Často se jedná o lidi, kteří
nemají žádné doklady, nekomunikují
s úřady, nikdy se nepřihlásili o žádnou
sociální dávku. Jsou to lidé, kteří vlastní

lidem tak hrozí, že opravdu skončí na
ulici,“ varuje Mgr. Antolová.
Město samozřejmě v mnoha případech
nepouští tyto lidi úplně ze zřetele a prostřednictvím právě pracovnic sociální-

jednu igelitku a potulují se po okolí,“ vysvětluje Mgr. Antolová. Podle ní je tu
navíc riziko, že bude podobných případů spíše přibývat. „V současné době
tu je řada potencionálních bezdomovců.
Jedná se o lidi, kterým hrozí vystěhování
z důvodu dlouhodobého neplacení nájmů. Chomutovské soudy jsou pověstné
svým pomalým rozhodováním, a proto
trvalo často řadu let, než vydaly příkaz k
vystěhování. I pak ale zůstávala povinnost najít těmto lidem náhradní ubytování. Zvlášť pokud byli v rodině malé
děti. Situace se ale pomalu mění. Soudy
už nejsou k neplatičům a problémovým
nájemníkům tak tolerantní. Mnoha

ho odboru jim zajišťuje i nadále alespoň
minimální pomoc. Ať už při vyřizování
důchodů, sociálních dávek či při umisťování na ubytovnu Korea. Často se
ovšem jedná o lidi, kteří odmítají dodržovat jakákoli pravidla a o pomoc
leckdy ani nestojí. „Práce s těmito lidmi
je velice náročná. Jak přinutíte padesátiletého člověka, který má svou hlavu. Oni
se často dostali do této situace vlastní vinou a když se k tomu přidá alkohol, je
to ještě těžší,“ řekl k tomu na posledním
zasedání zastupitelstva, kde se situace
bezdomovců na území našeho města bouřlivě diskutovala, místostarosta
PaedDr. Homolka. „My jim pomoc

nabízíme, ale nemůžeme jim ji vnutit,“
dodává k tomu Mgr. Antolová.
Město v současné době zvažuje zřízení jakéhosi krizového přístřeší, kde by
mohli bezdomovci najít útočiště zvláště v zimních mrazech. „Jsou to lidé,
kteří nedokáží trvale žít ani v ubytovně pro sociálně slabé občany. Tady by
měli možnost se za velmi malou částku
najíst, osprchovat, převléci a hlavně vyspat,“ vysvětluje plány města v této oblasti Mgr. Antolová. Jak ale upozornil
na zastupitelstvu ing. Šroubek, musí se
počítat s nemalými náklady. Krizové
přístřeší by vyžadovalo nepřetržitou
službu, která v současné době v areálu
ubytovny Korea nefunguje. Levný by
nebyl ani provoz tohoto typu ubytování. Zastupitelé se shodli, že tento
problém vyžaduje urychlené řešení.
Některým se zdála činnost města, kterou v této oblasti vyvíjí, nedostatečná.
„Nemáte žádnou koncepci. Jen si plácáte játra,“ obvinil místostarostu Homolku zastupitel Krejsa. S tím ovšem
místostarosta Homolka nesouhlasil:
„Problémem se intenzivně zabýváme
a na jeho řešení pracuje mnoho lidí od
strážníků městské policie přes pracovnice odboru sociálních věcí až po členy
sociální a zdravotní komise.“
Zastupitele Krejsu tím ale neuklidnil. Přítomným oznámil, že zvažuje
podání žaloby. Ubytovna Korea byla
podle něj postavena zbytečně draze.
„Doufám, že toto trestní oznámení nezpůsobí, že město v konečném důsledku
o tuto ubytovnu přijde a sociálně slabí
lidé ztratí střechu nad hlavou,“ neskrývala obavy Helena Bišová.
-lara-

Městská policie nyní řeší několik přestupků proti občanskému soužití. V jednom případě se
jedná o sousedskou rozepři, kdy
se sousedé navzájem napadají. V
dalším případě přijala MP oznámení od muže, který procházel se
svými dětmi ulicí Královéhradecká a přitom na ně někdo vylil z
okna přilehlého panelového domu
moč. Oba uvedené případy jsou v
šetření.
MP řešila neposlušného kuřáka
na autobusovém nádraží. Jednalo
se o muže z Klášterce nad Ohří,
který spokojeně vychutnával svou
cigaretu přímo v autobusové zastávce mezi lidmi. Když byl hlídkou upozorněn, že se dopouští
protiprávního jednání, tak uvedl,
že o platnosti zákona zakazující
kouření neví a že jsme ho o novém
zákoně měli informovat předem.
Zde platí stará známá fráze, že neznalost zákona neomlouvá.
Strážníci řeší věčný spor mezi řidičem a chodcem, kdy si jedni stěžují
na druhé a obráceně. Že si oprávněně stěžují obě strany, se ukázalo při
namátkových dopravních akcích,
kdy se MP zaměřila na kontrolu
světelné křižovatky a železničního
přejezdu. Na světlené křižovatce
bylo řešeno několik chodců, kteří
vstoupili do vozovky na červenou.
Na železničním přejezdu byl zase
řešen řidič, který velmi riskantním
způsobem projel těsně pod sklápějícími se závorami.
zástupce velitele M. Krása
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Stovka hadrových panenek dělá radost malým pacientům Město získalo další ﬁnanční prostředky
Minulou středu se vydalo několik
obyvatelek kláštereckého Domova
důchodců spolu se svou ergoterapeutkou Emílií Vyskočilovou po roce
opět na dětské oddělení nemocnice v Kadani. Malým pacientům
přivezly na sto bílých hadrových
panenek, které pro ně samy ušily v
rámci mezinárodního projektu pro
děti v nemocnicích Kiwanis Doll.
Loňský „první ročník“ se setkal s
velkým úspěchem, a proto nikdo
nepochyboval, že by se mělo v této
krásné věci pokračovat. Babičky
z domova důchodců se nenechaly
prosit a během neuvěřitelně krátké doby vyrobily stovku panenek,

a kukadly.
Panenky se ale ne vždy usmívají.
„Tím, že děti na panenku malují, vyjadřují své pocity, které nám neumí
jinak sdělit. Na počátku léčení jsou
panenky většinou uplakané. Děti
také často řeknou nebo ukážou, kde
to panenku bolí, a my víme, že tak
vlastně mluví o své vlastní bolesti.
Na panence jim také můžeme ukázat, jak je budeme léčit,“ vysvětlila
nám primářka dětského oddělení
Patricie Kotalíková terapeutické
využití této na první pohled úplně
obyčejné hračky.
„Děti mohou mít doma hromadu
mnohem dražších věcí, ale k této

 Obyčejné bílé hadrové panenky se v rukou těch správných umělců měnily ve
veselé postavičky a vykouzlily na tvářích malých pacientů nejeden úsměv.

kterým vtisknou jedinečnou podobu právě děti z nemocnice. Dětem stačilo několik minut, aby na
jednoduché bílé loutce vykouzlily
veselý obličejík s velkým úsměvem

panence mají úplně jiný, často mnohem silnější vztah. Většina dětí bez
ní domu neodejde. A když si ji odnášejí, tak už se panenka obvykle
usmívá,“ dodává paní doktorka.

Pohled do minulosti

Toto středeční dopoledne tak určitě přineslo radost z povedeného
projektu všem zúčastněným. Ne-

mocným dětem, babičkám z domova důchodců, lékařům i členům
Kiwanis klubu.
Projekt Panenka ale není jediná činnost občanského sdružení
Kiwanis, jak nám potvrdil ředitel
kadaňského Kiwanis klubu Ing.
Pavel Čeloud. „Kiwanis International je mezinárodní servisní klubová organizace sdružující lidi, kteří
prostřednictvím vlastních projektů
pomáhají převážně dětem a mladým lidem. První Kiwanis klub byl
založen už v roce 1915 v Detroitu v
USA. U nás vznikl první klub až v
roce 1990, a to v Brně. Náš kadaňský je ještě mnohem mladší. Kromě
panenek pro děti v nemocnicích
připravujeme společenské akce pro
děti z Dětského domova v Mašťově
a podporujeme zdravotně handicapované děti v ústavech sociální péče
Brouček a Beruška v Kadani, kam
jsme loni nakoupili vánoční dárky
a letos bychom jim rádi pomohli při
získávání speciálních terapeutických
pomůcek.“
Tím ale plány kadaňského Kiwanis klubu, jehož členové jsou i z
Klášterce, nekončí. „Rádi bychom v
příštím roce uspořádali charitativní
ples, jehož výtěžek by šel na některé
další projekty,“ dodal na závěr Ing.
Čeloud.
-lara-

Hned na začátku posledního zasedání zastupitelstva potěšil starosta
většinu přítomných informací, že
Klášterec opět slavil úspěch při získávání finančních prostředků. Na
vybudování kamerového systému
a úpravu hřiště na ZŠ Školní získalo město v rámci projektu prevence
kriminality dotaci ve výši 1,6 milionu korun. Společnost ČEZ pak
v minulých dnech poskytla městu

spolupráci s Kláštercem. „Elektrárna je součástí regionu, přičemž
naši zaměstnanci bydlí v obou
městech. Snažíme se tím zlepšit
jejich životní úroveň a podle zafinancovaných projektů případně
i životní prostředí,“ dodal k tomu
Otakar Tuček.
Nyní již nestojí nic v cestě tomu,
aby se naplno rozjela první etapa,
a to vybudování lesoparkové části.

 Místostarosta Ing. Otakar Saitz a starosta města Jan Houška.

finanční dar ve výši 3 miliony korun na vybudování sportovně-relaxační zóny v prostoru mezi ulicí
Dlouhá a Útočištěm. Podle ředitele elektrárny Tušimice Otakara
Tučka, který počátkem března s
příslibem tohoto daru navštívil
kláštereckou radnici, se ČEZ ani v
budoucnu nebude bránit finanční

Kromě rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež
by měla tato zóna alespoň trochu
zlepšit propojení mezi Kláštercem
a Útočištěm pro pěší. To považují
mnozí zastupitelé, a nejen oni, za
naprosto nedostačující. Jediná zablácená cesta vedoucí napříč polem
není asi to pravé ořechové. -lara-

Èínská restaurace
Otevírací doba:
Po - Pá 10.00 - 22.00
o
n
e
So - Ne 11.30 - 22.00
ř
v
e
t
o
Nově dubna
od 1.
RAUTY, PODNIKOVÉ AKCE,
UZAVŘENÉ SPOLEČNOSTI apod.
MOŽNOST REZERVACE
Tel.: +420 474 371 340
Oddělená místnost
pro kuřáky !!

Chomutovská 553, 431 51 Klášterec nad Ohří

Kamery budou už brzy sledovat problémová místa

Jako z pohádkové knížky od malíře Lady vypadá první snímek, který
nám poslal pan Josef Herout, tedy člověk fundovaný a znalý co se týče
hasičského sboru. Pravda je, že dnes už tento snímek spíše vyvolává
úsměv na tváři a hasiči by asi těžko zvládali své povinnosti s výbavou
našich dědečků. Kde klášterecká zbrojnice původně stála, ukazuje
druhý snímek přibližně z roku 1963, z doby než byla zbourána, aby
ustoupila stavbě nového kulturního domu.
-rony-

Vybudování kamerového monitorovacího systému na území našeho
města již nestojí nic v cestě. Několikaměsíční pečlivá příprava celého
projektu přinesla konečně své ovoce.
Když se počátkem března na ministerstvu vnitra rozhodovalo o přidělení dotací z programu Partnerství,
který je zaměřen na prevenci kriminality, slavil Klášterec velký úspěch.
Přidělená dotace ve výši 1 638 000,Kč je nejen téměř shodná s požadovanou částkou, ale navíc je druhá
nejvyšší z celkem 199 podpořených
projektů. „Kromě peněz na instalaci kamerového systému jsme získali
také 300 tisíc na úpravu hřiště v areálu Základní školy ve Školní ulici,“
řekl nám na první pohled spokojený
velitel městské policie Petr Hörbe,
který je zároveň manažerem prevence kriminality ve městě.
„To, že jsme obdrželi tak vysokou
sumu, považuji za velký úspěch.
Zvlášť když si uvědomíme, že letos
bylo na program Partnerství vyčleněno pouze 69 milionů korun
oproti loňským 72 milionům. A
konkurence byla veliká,“ dodává
Petr Hörbe.
Prostředky získané z dotace musí
být proinvestovány do konce letošního roku, a proto se nemůže nijak
otálet. V nejbližší době se chystá výběrové řízení na dodavatele

městského kamerového dohlížecího systému. To ale není všechno.
Velitel městské policie Petr Hörbe
se totiž rozhodně nehodlá spokojit
s třemi kamerami.
Souběžně s realizací celého projektu se proto rozbíhá příprava
žádosti o dotaci na příští rok.
Kamerový systém by se tak mohl
do roka rozšířit o další dvě monitorovací zařízení. Petr Hörbe má
už dokonce vytipované lokality.
„Jedna z nich by mohla být v ulici
17. listopadu nebo Polní, kde se nachází řada restauračních zařízení,
večerek a nočních podniků. Další
bych viděl někde na křižovatce ulic
Pod Stadionem – Petlerská.“
Zavedení kamerového systému si
dříve nebo později vyžádá navýšení počtu městských strážníků.
„Tento systém je nejefektivnější,
když je pod neustálou kontrolou.
Součinnost lidského faktoru je tu
bezpodmínečně nutná. Jde hlavně o
prevenci, o to trestné činnosti předcházet. Záznamy z kamer by měl
neustále sledovat zkušený policista
se schopností je správně vyhodnotit
a zaujmout k nim okamžité stanovisko,“ vysvětluje Petr Hörbe. Podobně jako v případě personálního
obsazení je důležité mít šťastnou
ruku také při výběru dodavatele
kamerového systému.

„Chceme vybrat takového dodavatele, který nám nabídne nejen kvalitní systém, který bude v budoucnu
možno dále bez technických problémů rozšiřovat, ale navíc nám
poskytne údržbu a servis na odpovídající úrovni co se kvality i ceny
týče. K výběrovému řízení bychom
proto rádi přizvali odborníka,“ dodává závěrem Petr Hörbe. -lara-

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

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

písky, štěrky
Celý okres Chomutov a okolí

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

strana 4

Klášterecké noviny č. 6/06
ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519, pořádá ve svých prostorách
u příležitosti „Březen – měsíc internetu“
akci

DO ŠKOLY NA INTERNET
Pro koho je akce určena?
Pro všechny, kteří nemají přístup k internetu.
Bude mě návštěva něco stát?
Pouze Váš příjemně strávený čas.
Kdy se otevřou dveře školy?
Otevře se pro Vás zadní vchod školy a dveře učebny informatiky I.
27. března od 14:30 hod do 16:30 hod
V případě velkého zájmu budou otevřeny další učebny informatiky
Vyhrajte měsíční připojení k internetu
Bližší informace na stránkách školy www.skolaklasterec.cz

Plesová sezóna se nezadržitelně blíží ke konci

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pořádá Mateřská škola
v Dlouhé ulici
27. března 2006
od 9 do 16 hodin.
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás.

Prastarou technologií tvoří moderní dílo
Náměstí a atelier v Třebízského ulici. Co mají
společného? Na první pohled vůbec nic. A
přece jsou tato dvě místa pro Klášterec hodně
důležitá. Na náměstí (v jeho horní části) bude
umístěna bronzová socha jako pocta mistrům
Brokoffům, která v současnosti právě vzniká
v atelieru uměleckého kováře Karla Melouna.
Protože práce na rekonstrukci kláštereckého
náměstí jsou po dlouhé zimě znovu v plném
proudu, nedalo mi to a zašel jsem za mistrem Melounem zjistit, v jaké fázi je jeho výtvor a kdy bude odhalen veřejnosti.
Byl jsem samozřejmě zvědav, jak vzniká takové dílo. O to více, že jsem měl možnost
již dříve nahlédnout do náčrtů, jak by měla
socha ve finální podobě vypadat. K mému
překvapení však došlo oproti původním návrhům k významným změnám.
„Stále platí,že socha bude bronzová v mírně
nadživotní velikosti. A také platí, že půjde o
prolnutí moderní postavy s částí Brokoffovy
sochy Evropa, která stojí před sala terrenou“
popisuje svoje umělecké dílo mistr Meloun.
„Oproti původnímu návrhu, kdy hlavními
atributy sochy byla jen helmice Evropy a štít,
se změna promítne v tom, že půl postavy
- která bude chemicky upravená do patiny bude v brnění a druhá polovina - bronzová zůstane jako původní akt. Také nápis na štítě
bude poopraven, takže jeho konečná podoba
zní takto: V tomto městě působil ve službách
Michala Osvalda Thuna v letech 1685-87 sochař Jan Brokoff. Narodil se zde 28.4.1686 Jan
Josef Michal Brokoff a na nedalekém Červe Karel Meloun při práci v ateliéru, kde pracuje na svém novém
ném Hrádku byl pak krátce na to 12.9.1688
díle, které máte možnost zahlédnout vzadu na pracovním stole.
pokřtěn Ferdinand Maxmilián Brokoff.“
Nápis byl po pečlivém prostudování archivů dotvořen odborníkem z památkové péče. „To aby někdo nemohl
říkat, že si Meloun něco vymyslel,“ usmívá se mistr.
Pohled do dílny Karla Melouna prozrazuje, že část sochy už je hotová. Ale není ještě určená pro oko veřejnosti,
i když jsem se ho snažil přemluvit k jednomu ilustračnímu fotu. „Je to jako když automobilka vyrobí nejnovější
model vozu, také tají do poslední chvíle jeho podobu před odhalením veřejnosti,“ nenechal se zlomit mistr svého
řemesla. Kdy tedy přijde ta chvíle a budeme moci toto dílo vidět v plné jeho kráse?
„Jde to pomaleji než jsem plánoval. Je to pracné, protože to není klasický model, kdy vezmu hlínu a plácám ji, kde
potřebuji. Sochu tvořím podle staré technologie, kterou používali staří Řekové a Římané. Plech se musí tepat a svařovat a teprve z toho vzniká model. Nemohu utrhnout kus modelíny nebo hlíny a připlácnout ji nebo ubrat. Já musím
ten tvar vytepat, aby vše souhlasilo podle mých představ a návrhů. Jsme domluveni že do slévárny by socha měla jít
koncem května.
Odhalená je naplánováno na sobotu 19. srpna, kdy v Klášterci bude probíhat již 5. ročník festivalu Eurokov 2006.“
Dodejme tedy ještě, že socha bude stát v horní části náměstí na místě původní kašny. Kolem této kašny kdysi stávalo dvanáct soch (většina jich
je dnes umístěna na sala terreně), které nahradí dvanáct pískovcových
miniobelisků a kruhové lavičky. Uprostřed pak bude přes klášterecké Až do 30. dubna probíhá v nově zrenáměstí shlížet ze svého podstavce socha uměleckého kováře Karla Me- konstruovaných prostorách pobočky
louna jako pocta mistrům Brokoffům za jejich sochařskou práci, kterou Správy chráněné krajinné oblasti Labmůžeme obdivovat dodnes.
-rony- ské pískovce, která sídlí ve Weberově
domě, výstava fotografií amatérského
fotografa Jana Bučiny. Vernisáž výstavy zůstala široké veřejnosti více
méně utajená. Sešlo se na ní jenom
pár zasvěcených, což je škoda, protože
autor rozměrných panoramatických
fotografií zachycujících nádhernou
krajinu Českého Švýcarska hovořil o
svém koníčku poutavě a s nelíčeným
nadšením. Pohledy na strhující kaňony, skály, tekoucí Labe a hluboké lesy
sice nepotřebovaly komentář, přesto
bylo zajímavé slyšet, za jakých okolností vznikaly. Kolik trpělivosti a naŘidiči, kteří řídí motorové vozidlo ve smyslu zákona
chozených kilometrů v parném létě i
č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou
hlubokých závějích se za těmito kráspovinni absolvovat školení řidičů v rozsahu 16 hodin
nými fotografiemi skrývá.
jednou ročně včetně přezkoušení jednou za tři roky.
Byla to již osmá výstava tohoto děčínŠkolení probíhá od prosince 2005 do června 2006
ského fotografa, pro kterého je typické,
v autoškole Ing. Jana Chvátala v Kadani.
že své rozměrné panoramatické fotoProvádíme též školení řidičů
grafie vytváří bez použití stativu. „Vše
sk. B – tzv. referentů.
je foceno na kinofilm a z ruky. Když si
Upozorňujeme zaměstnavatele i zaměstnance, že
vezmete, že některé záběry jsou tvořeny
není možné uvolňování během školení.
až z osmi snímků, je jasné, že výsledné
Objednejte se na e-mail:
podobě, se kterou jsem spokojen, předchvatal@ktkadan.cz nebo fax: 474 342 474
chází mnoho pokusů, které končí v koši.
Ing. Jan Chvátal, pověřený zkušební komisař Ministerstva dopravy a spojů ČR
Nejsem zastáncem digitálních fotoapa-

Na plese NEZ nebyl smoking potřebný
Pokud je vaším snem přijít na ples
do kulturního domu v kulichu s
lyžemi na nohou a nevypadat jako
blázen, máte jedinou možnost.
Vypravit se na maškarní ples připravený místními členy politické
strany NEZÁVISLÍ. Ti pořádali
svůj „maškarák“ již poosmé. Na
začátku sice vítal Rostislav Babáček ještě poloprázdný sál, ten se
ale postupem doby slušně zaplnil.
Nekonal se žádný velký nával, což
ovšem tančící masky určitě ocenily. Alespoň bylo dostatek prostoru pro lyžaře, koloběžkáře, piráty
s ostrými meči, gorily, olympské
bohy i objemné čarodějnice. Jako
tradičně se o hudební doprovod
staral taneční orchestr Sonet Milana Němečka. Na jejich písničky se
dobře tancuje, škoda jen, že se mezi
ně vkládají někdy až příliš časté a
dlouhé přestávky, kdy ples přichází
o svoji hlavní náplň – o tanec. Pro
návštěvníky plesu byla připravena i
pestrá tombola. Na rozdíl od porcelánského plesu, kde se dalo s velkou
pravděpodobností odhadnout, co
bude tvořit výhru, zde byla situace
mnohem zajímavější. Výherní číslo
v sobě mohlo skrývat knížku, pastelky, kalendář, láhev s limonádou,
zabijačkový talíř nebo vepřovou

hlavu s mrkví v tlamě. Však se také
kolem stolů s tombolou začali okamžitě srocovat zvědaví výherci. A
kdo nevyhrál, mohl si alespoň objednat čerstvé chlebíčky s česnekovou pomazánkou, které brzy „provoněly“ celý sál. Ples NEZ opravdu
není jen tak obyčejný ples.
V letošní sezóně pak milovníky
tance čeká už jen jeden bál - dubnový Ples divadel. I ten ovšem
bývá z těch bláznivějších. Tradičního plesu s obleky a dlouhými
róbami se tak dočkáte zase až za
rok.
-lara-

Zručnost byla největší výhrou
Na konci února se žákyně Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště Kadaň zúčastnily 2.
ročníku krajské soutěže zručnosti
oboru krejčí pořádané SOŠ, SOU a
OU Podbořany. V konkurenci osmi

škol z celého kraje se umístilo družstvo ve složení Lucie Trubačová, Lucie Urbanová a Michaela Totušová
na 1. místě. Obhájily tak své loňské
prvenství, které získaly za nejlépe
ušité společenské šaty. Letos byly
na řadě halenky. V soutěži jednotlivců skončila Michaela Totušková
na pěkném 4. místě. Velký podíl na
tomto úspěchu mají učitelky odborného výcviku, který probíhá v
učebnách v Klášterci, paní Marcela
Pištěková, Růžena Zemanová, Martina Hendrychová a pan učitel Jiří
Korecký.
Krejčovský salón je známý svými
módními přehlídkami jak na zámku v Klášterci nad Ohří u příležitosti
nejrůznějších zámeckých slavností,
tak v zahraničí (Brusel, Chemnitz,
Halle) i výrobou dětského oblečení
a zavinovaček, vybavení kolíbek, ale
i šitím náročných kostýmů.

České Švýcarsko objektivem fotoaparátu

Upozornění pro organizace,
soukromé ﬁrmy a řidiče

rátů ani nějakých počítačových úprav.
Na klasickou zrcadlovku nedám dopustit a v počítači si nechám jednotlivé
snímky pouze pospojovat do celkového
záběru,“ prozradil návštěvníkům své
výstavy Jan Bučina. Fotografie, které si
autor cení nejvíce, zachycuje 300° a Jan
Bučina fotil toto panorama čtrnáctkrát,
než se mu ho podařilo zachytit tak, jak
si představoval. Návštěvník pak stojí s
úžasem před snímkem, který působí

monumentálně a téměř neskutečně.
Zvlášť hra se světlem a stíny je v tomto
případě jedinečná. Jak říká Jan Bučina:
„Teprve stíny dělají atmosféru.“
Máte-li rádi krajinu Českého Švýcarska a chcete-li se blíže seznámit s tvorbou fotografa, který fotí i pro National
Geografic, nenechte si tuto výstavu
ujít. Výstava je veřejně přístupná v
pracovní době Správy CHKO LP, a to
zdarma.
-lara-

 Jan Bučina (vpravo) na vernisáži své výstavy.

Klášterecké noviny č. 6/06

strana 5

Město přivítalo nové občánky

Tereza Prášilová

Vítání občánků do života je tradiční a nikdy neotřepané téma. Ptáte se nás, jestli je
tento slavnostní obřad plánovaný přesně podle časového harmonogramu. Odpověď je
jednoduchá, někdy se sejde v jednom měsíci občánků více, jindy méně, a proto záleží
na pracovnicích matriky, o jakém časovém termínu rozhodnou. Naposledy se občánci
vítali 17.3., a to jsou oni. Tak seznamte se ... prosím
-rony-

Kino Svět
22. středa a 23. čtvrtek v 19.00 hodin
ŽÍT PO SVÉM*
USA 2005, 107 minut, české titulky.
Einar Gilkyson (Robert Redford), zkušený
rančer na odpočinku dlouho žije jen ze
svých vzpomínek. Stále je zničen ze smrti
svého jediného syna. Nyní tráví svůj čas
staráním se o nájemníka na svém ranči
- přítele Mitche (Morgan Freeman). Einarův poklidný život obrátí vzhůru nohama
příjezd jeho snachy Jean (Jennifer Lopez).
Jean však přijíždí se svou dcerkou Griff.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
24. pátek v 17.00 hodin
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
VB/USA 2005, 157 minut, český dabing.
Bradavice budou pořádat Turnaj tří kouzelníků, jednu z nejriskantnějších čarovných soutěží kouzelnického světa.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 30,- Kč

Petr Polák

David Kůrka
Jiřina Muchková

25. sobota v 19.00 hodin
MANDERLAY*
Dánsko/Švédsko/Francie/VB/Německo/Nizozemsko 2005, 139 minut, české titulky.
V druhé části plánované „americké“ trilogie, uvádí Lars von Trier znovu na scénu
postavu Grace - hrdinku svého předchozího snímku Dogville. Grace a její otec se
z Colorada počátku 30. let přesouvají do
Alabamy, na starou plantáž jménem Manderlay, kde jsou konfrontováni s děsivou
krutostí a nespravedlností otroctví. Není
divu, že Grace nemůže zůstat stranou a
rozhodne se zasáhnout. Ovšem s jakým
výsledkem - pořádky udržované celá desetiletí se hroutí, ale osvědčí se výuka otroků demokracii?
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
26. neděle
KINO NEHRAJE

Adam Gillich

Fotogalerii
jako přílohu
Kláštereckých
novin
najdete na www.
klnoviny.cz

27. pondělí v 19.00 hodin
CO JE ŠEPTEM….*
USA 2005, 97 minut, české titulky.
Sarah (Jennifer Aniston) se svým přítelem
odletí do New Yorku, aby tam vyhledala
matčina někdejšího spolužáka, o kterém
si myslí, že může být její otec. Toto podivné setkání ji vede zpět k tomu, co sice
nejlépe zná, ale čemu zároveň naprosto
nerozumí – ke své rodině...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
28. úterý
KINO NEHRAJE

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Pronajmu byt 2+1 po celkové rekonstrukci (dlažba, plovoucí podlahy, jádro) v Klášterci nad Ohří .
Cena dohodou .
Tel.: 603 400 549
Prodám Mazda 323 1,3 r.v. 84, zlatá metalíza, garážovaná. Velmi dobrý
stav. Cena 17 000,- Kč.
Tel.: 474 375 797
Koupím garáž v Klášterci nad
Ohří.
Tel.: 602 190 183
Prodám dvoulůžko 200x180 cm
včetně pružinových matrací a toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem.
Vše téměř nové. Cena 4 500,- Kč.
Tel.: 606 392 125
Koupím skládací dětskou koloběžku (starší) - prodává se u Vietnamců. Dále menší sáňkařský bob
s volantem, kovový. Používaný asi

v 50-60 letech.
Tel.: 474 375 491
Vyměním st. byt 3+1 (3 balkony) v Klášterci nad Ohří za st. byt
4+1 (3+1 velký) v Klášterci nad
Ohří nebo Kadani.
Volat po 19. hodině.
Tel.: 607 805 972
Koupím a okamžitě zaplatím
opotřebované obráběcí destičky
(SK-TK plátky) 80 - 120 Kč/kg.
Porcelán ne!
Tel.: 606 846 785
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 3+1 (2+1 větší) v Klášterci
nad Ohří.
Tel.: 728 047 156
Vyměním byt 1+1 za 2+1. Jen v
Klášterci nad Ohří.
Tel.: 724 344 612
Koupím chatu nebo zahrádku

tel.:474 375 701

Program březen - duben 2006

Dominik Lukáš

Denisa Urbanová

Klášterec nad Ohří

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

Inzerovat můžete také na www.klnoviny.cz

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

29. středa v 17.30 a 20.00 hodin
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ*
ČR 2006, 90 minut.
Současná, přiměřeně suchá, lehce absurdní ﬁlmová tragikomedie o životě na
nádraží. Všemi oblíbený, avšak vždy problematický posunovač Franta Bláha si měl
brát drážní uklízečku Gábinu Kleinovou.
Když však zemřel jeho bratr, dvojče, který
na tom byl ekonomicky o hodně lépe než
on, Franta neodolal pokušení a v náhlém
popudu opilecké mysli si s ním vyměnil
doklady. Všichni truchlí nad Frantovou
smrtí. Začíná další den na středně velkém
českém nádraží uprostřed parného léta.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč

30. čtvrtek a 31. pátek v 19.00 hodin
HOOLIGANS*
USA/VB 2005, 109 minut, české titulky.
Neprávem vyhozený student Harvardu,
Matt Buckner (Elijah Wood), přijíždí do
Londýna, kde se chce na čas usadit u své
sestry. Se sestřiným švagrem Petem Dunhamem je vtažen do temného a násilného
světa fotbalových „hooligans“.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
PROJEKT 100 - 2006
1. sobota v 19.00 hodin
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
Francie 1991, 98 min., české titulky. Režie: Krzysztof Kieślowski. Zvláštní příběh
dvou identických dívek, Polky a Francouzky. Zatímco „polská“ Veronika dává před
láskou k muži přednost lásce k hudbě, a
proto také umírá, „francouzská“ Veronika
volí zdánlivě „příjemnější“ životní cestu.
Obě ženy, které se náhodně setkají jen na
dálku a na kratičký okamžik, trpí stejnou
srdeční nemocí, mají stejná gesta, používají stejné předměty. Záhadné věci se tu
dějí s neuvěřitelnou přirozeností a jednoduchostí.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 55,- Kč, Klub kina Svět: 45,- Kč
2. neděle
KINO NEHRAJE
3. pondělí v 19.00 hodin
SAW II*
USA 2005, 93 minut, české titulky.
SAW je zpět. Úžasná vzrušující raﬁnovaná
hra která způsobila zkázu svých obětí ve
ﬁlmu SAW, je tu zpět s dalšími strašlivými
hrami na život a na smrt. Když je objevena
mrtvola, která opět odpovídá stylu vraha
ze SAW, detektiv Eric Matthews zahájí podrobné vyšetřování a rychle přijde na to,
že se jedná o téhož vraha. Osm dalších
jeho obětí bojuje o holý život a do hry přichází Matthews…
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60 ,-Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
PRO DĚTI:
4. úterý a 5. středa v 16.00 a 18.00 hodin
BAMBI 2*
USA 2005, 75 minut, český dabing.
Animovaná pohádka, v níž se po více než
šedesáti letech znovu setkáme s Bambim,
Velkým knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Filim,
Výrem a dalšími nezapomenutelnými zvířátky,
se odehrává krátce poté, co mladý jelení princ
ztratí svou maminku a zjistí, že jeho tatínek je
ve skutečnosti váženým Velkým knížetem.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,-Kč
6. čtvrtek a 7. pátek v 19.00 hodin
TYGR A SNÍH*
Itálie 2005, 118 minut, české titulky. Příjemná, inteligentní komedie režiséra a
herce Roberta Benigniho o velké osudové lásce. Básník Attilio je lektorem na univerzitě v Římě. Bezmezně miluje kritičku
Vittorii. Prakticky žije jen pro ni, dvoří se jí,
pronásleduje ji na každém kroku a každou
noc o ní sní. Vittoria odjíždí do Bagdádu
udělat rozhovor s iráckým básníkem Fuadem. Během bombardování je zraněna a
upadá do kómatu. Attilio neváhá ani minutu, vydává se za ní, rozhodnutý udělat
cokoliv, aby svou milovanou zachránil.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,-Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

26. března od 15 hodin
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
Pohádka v provedení Divadla rozmanitostí Most.
Jednotné vstupné pro děti i dospělé: 40,-Kč
28. března od 19 hodin
DRUHÁ KAPITOLA
Divadelní komedie.
Hrají: Valérie Zawadská, David Matásek, Martina Hudečková, David Prachař.
Vstupné: 160,- Kč, důchodci: 90,- Kč
PŘIPRAVUJEME
8. dubna od 20 hodin
PLES DIVADEL
( nejen pro divadelníky )

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

Od 3. 3. do 31. 3. 2006
Výstava Heleny Stiessové v Galerii Thun
PRSTOKLADY - keramické obrazy, vázy, šperky, lampy

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

24. 3. 2006 od 18 hodin
KOMORNÍ SOUBOR TILIA
vítěz soutěže Concertino Bohemia – písňový cyklus B. Martinů.
Koncert je pořádán ve spolupráci ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
Vstupné 100,- Kč, slevy 70,- Kč.
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Šarkézy je mistrem ČR, Kolba bronzový
Další titul do sbírky si přidal mladý
nadějný zápasník Nikolas Šarkézy.
Na Mistrovství ČR v Hodoníně (4. 5. 3.) v kategorii starších žáků v klasickém stylu nenašel přemožitele.
Druhým zástupcem kláštereckého
zápasu, který bojoval v Hodoníně,
byl Josef Kolba. Po loňském titulu
mistra ČR se letos našemu borci nepodařilo obhájit prvenství a ve své
kategorii skončil na třetím místě.
Rozhodující boj svedl s ostravským
zápasníkem, kterého porazil na lopatky.
Oba naše mladé nadějné zápasníky
můžete vidět v akci letos 6. května
na Mezinárodním turnaji, pořádaném místním oddílem zápasu a TJ
Klášterec v tělocvičně zimního stadionu.
Trochu ve stínu mladých zápasníků

Slavnostním galavečerem se 17.
března uzavřel druhý ročník ankety o nejlepšího sportovce roku.
Sportovci ocenění za své výsledky a
výkony v roce 2005 převzali ceny z
rukou představitelů města starosty
Jana Houšky, místostarostů PaedDr. Václava Homolky a Ing. Otakara Saitze.
Dalšími gratulanty byl vedoucí odboru kultury, sportu a turistického
ruchu Mgr. Jaromír Mácha a člen
rady města Mgr. Miroslav Andrle, který se ujal úvodního slova a

MLÁDEŽ DO 14 LET
1.místo
Michal Biša
minikáry
582 bodů
2.místo
Jan Putyera
hokej
512 bodů
3. místo
Josef Kolba
zápas ř.-ř.
508 bodů
4. místo - Nikolas Šarkézy - 508 b.
5. místo - Helena Grussová - 508 b.

MLÁDEŽ 15 - 18 LET
1.místo
Luboš Jíra jun.
saně
610 bodů
2.místo
Martin Chocholáč
hokej
443 bodů
3. místo
Lucie Drobná
st. tenis
442 bodů
4. místo - Pavel Foukal - 420 b.
5. místo - Tomáš Černý - 360 b.

DOSPĚLÍ
1.místo
Markéta Jeriová
saně
681 bodů
2.místo
Roman Keřka
autokros
580 bodů

 Starosta města Jan Houška gratuluje Markétě Jeriové a Romanu Keřkovi

pozdravil všechny sportovce a přítomné v sále kina Svět také jménem
předsedy tělovýchovné jednoty v
Klášterci Ing. Zdeňka Brázdy, kterému bohužel nemoc nedovolila, aby
se této sportovní události zúčastnil.
O příjemný rozjezd galavečera se
postarala hvězda skupiny Damichi,
italský zpěvák Davide Mattioli,
který svým vystoupením ještě na
chvíli oddálil napětí z výsledků, ale
vše už bylo jen otázkou času. Nominace a vyhlášení všech kategorií
měla ve svých rukou moderátorka
Hana Ježková. Výsledky jsou tedy
sečteny, ceny vítězům předány a
pořadatelům celé ankety nezbylo
než s potěšením konstatovat, že si
ji čtenáři Kláštereckých novin vzali
za svou, když se jich do hlasování
zapojilo dvakrát více než v loňském

roce. Tak jako loni i letos jsme vylosovali tři výherce z řady čtenářů,
kteří si pro své ceny musí přijít do
redakce Kláštereckých novin.

Pořadatelé akce Sportovec roku
2005 děkují všem sponzorům a
také pracovníkům kina Svět Martinu Průšovi a Evě Vohánkové za
jejich pomoc při přípravě slavnostního Galavečera.

ZASLOUŽILÝ SPORTOVEC
1.místo
Olga Stavenská
saně
718 bodů

TALENT ROKU
1.místo
Michaela Kuncová
jezdectví
837 bodů

2.místo
Ladislav Mužík
saně
377 bodů

2.místo
Kristýna Kostková
národní házená
723 bodů
3. místo
Jana Králová
kopaná
714 bodů

Počasí už leze krkem všem a nejen lidem, kteří se sportem nezabývají.
Zima se stále drží zuby nehty a nechce se jen tak vzdát. Ale nic netrvá
věčně a fotbalisté na rozmary počasí už nedají. V neděli 19. března si to na
pískovém hřišti rozdali v přátelském utkání dorostenci FK Klášterec proti
celku mužů Letovisko Perštejn. Na to, že to byl po dlouhé době jeden z
prvních fotbalových mačů, se bylo na co dívat. Perštejnští potvrdil v tomto
utkání roli favorita a vyhráli po boji 5:3 (1:1).

Výherci:
1. Martin Peterka, Málkov 37
2. Jan Vlasák, 17 Listopadu
533, Klášterec nad Ohří
3. Jitka Kazmerová, Na Podlesí 1434, Kadaň

3. místo
Alexander Schwob
volejbal
319 bodů
4. místo - Miloslav Král - 306 b.
5. místo - Jiří Šafer - 244 b.
6. místo - Vladislav Nohejl - 228 b.

4. místo - Jan Říha - 409 b.
5. místo - Štefan Šturma - 84 b.

 Souboj perštejnského obránce s útočníkem dorosteneckého týmu.

Drobná je ve druhé lize neporazitelná
Stolní tenistka Lucie Drobná byla
za stálý vzestup žebříčkem nejlepších ve své kategorii zařazena do
reprezentačního družstva kadetů a
startovala za účasti 51 hráček ze 14
zemí na mezinárodním mistrovství ČR kadetů 3.-5. února v Hluku. S bilancí 4 vítězství a 3 prohry
skončila až ve finále útěchy, což je
jejím velkým úspěchem.
Krajským svazem ST byla nominována i na mistrovství ČR dospělých.
Mezi vybranými 90 ženami skonči-

la na 33.-48. místě. Ve své základní skupině se o jediné postupové
místo dělila s dalšími 2 hráčkami,
bohužel na sety skončila druhá.
Nebyla nespokojená, protože v
této skupině porazila poprvé nej-

KOLEKTIVY
1.místo
Styliq Infection
ﬁtness
752 bodů
2.místo
HC junioři Klášt.
hokej
636 bodů

TRENÉŘI
1.místo
Jan Böhm
ﬁtness
738 bodů
2.místo
Vasil Želev
zápas ř.-ř.
549 bodů

4. místo - Luboš Jíra sen. - 324 b.
5. místo - Josef Sochor - 194 b.

Nikolas Šarkézy

zůstává skvělý výsledek trenéra Vasila Želeva, který se koncem února zúčastnil MS veteránů v čínském Hongkongu a vybojoval zde 5. místo.

Fotbalisté na jaro nečekají

3. místo
Roman Pražák
hokej
442 bodů

3. místo
Veronika Blašková
atletika
454 bodů



 foto O. Průcha
 Z vítězství v kategorii Kolektivy se radovali Styliq Infection

3. místo
SKNH Klášterec
národní házená
436 bodů
4. místo - FK dorost Klášt. - 430 b.
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Lucie Drobná

lepší kadetku republiky Anetu Kučerovou po velkém boji 3:2.
Lucka může být se svou formou
spokojená, protože v posledních
12 druholigových utkáních ani
jednou neprohrála. V právě skončeném regionálním přeboru mužů
Chomutovska 1.třídy pomohla k
vítězství družstvu TJ Klášterec B,
když v individuálním hodnocení
hráčů skončila na 5.místě.

