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Jarní blokové čištění města 2020
Blokové čištění města bude i tento rok probíhat v době od 1. 4. do 11. 5. V jednotlivých ulicích bude s předstihem a v souladu
s harmonogramem blokového čištění umístěno dopravní značení.
Žádáme majitele vozidel, aby svá auta po dobu blokového čištění přeparkovali a vyhnuli se tak případným nepříjemnostem.
Za nerespektování osazeného dopravního značení lze uložit blokovou pokutu na místě až do výše 2 000 Kč nebo může být
věc předána příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení, přičemž sankce může být i vyšší.
Blokové čištění jaro 2020 v Klášterci nad Ohří
1. 4.

17. listopadu (horní část po křižovatku s ul. Lidická), V Zátiší

2. 4.

Lesní, Větrná po křižovatku s ul. 17. listopadu, Karlovarská (stará silnice 1/13)

3. 4.

Pionýrů, Lidická, Dukelská, 17. listopadu (od křižovatky s ul. Lidickou po ul. Petlérská )

6. 4.

Jana Ámose Komenského, Ciboušovská, Souběžná

7. 4.

Dlouhá vč. parkoviště (propojka na aquapark) + obě strany chodníku, Petlérská + Petlérská komunikace

8. 4.

Ječná, Polní, Žitná, Krátká, Sportovní, Luční + parkoviště za OD centrum

9. 4.

Družstevní, Okružní, Příčná, Lípová

14. 4.

Sadová, U Koupaliště (od křižovatky Budovatelská), Kpt. Jaroše

15. 4.

Na Vyhlídce, Mírová

16. 4.

Školní vč. Školní 511-516 (od křižovatky s ul. Budovatelská k ul. U Potoka), Budovatelská, spojka Školní –
Petlérská

17. 4.

silnice č. 13 od ZKL k potoku, Topolová, Olšová, U Potoka + Chomutovská od ZKL k potoku

20. 4.

silnice č. 13 od gymnázia k potoku, Pod Skalkou, Pod Pivovarem, Spojka – Olšová, Okružní, Topol +
Chomutovská od gymnázia k potoku, Ciboušov

21. 4.

Pod Stadionem, Královéhradecká

23. 4.

Nádražní, autobusové nádraží

24. 4.

Boženy Němcové, Pražská, Za Korkem, Husova + Pražská (chodník k porcelánce)

27. 4.

Václava Řezáče + Pražská

28. 4.

Švermova, Bezručova, Nad Tunýlkem, Rokycanova, Urxova, Žižkova (až k ul. Pod Skalkou), U Garáží

29. 4.

Rašovické sídliště vč. ul. Přívozní + k porcelánce

30. 4.

silnice č. 13 od Bohemia Excellent ke Slávii, Tyršova, Havlíčkova, Třebízského, Chomutovská od Třebízského
ke gymnáziu

4. 5.

Karlovarská, Ruská, Vítězná, Palackého, Nerudova, Průsek, Pod Hájovnou

5. 5.

nám. E. Beneše, Zahradní (od nám. k ul. Palackého), Kostelní, část Chomutovské (od náměstí ke kruhovému
objezdu včetně parkoviště Kamenka), Svatopluka Čecha

6. 5.

Zahradní (od ul. Palackého k mostu), Vodní, Cihlářská, Kyselka

7. 5.

Průmyslová zóna, Útočiště

11. 5.

Rašovice, Lestkov, Klášterecká Jeseň

Všechny časové údaje jsou pouze informativního charakteru a mohou být v důsledku nepříznivého počasí změněny.
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Na straně dvě Kláštereckých
novin pravidelně vychází kulturní přehled akcí. Asi málokdo
z vás se nyní diví, kde je. Z důvodu mimořádných opatření
v boji proti koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu se
uzavřela všechna kulturní zařízení, kino, zámek, městská
knihovna, galerie Kryt a další.
Uzavřely se školy, informační
centra, lázně včetně pitných pavilonů, posilovny a další provozovny. Vyhlásila se karanténa
pro celou Českou republiku.
V době finálních prací na Kláštereckých novinách (19. 3.
2020) jsme stále ve fázi nouzového stavu, na duben nepočítáme s žádnou akcí, kino zatím
promítat nebude, ale sledujte
web kultura.klasterec.cz. Neuskuteční se ani avizované větší
akce jako Běh pro Ingrid
v parku na zámku Krásný Dvůr
(4. 4.), zahájení turistické sezóny Dolního Poohří v Perštejně
(4. 4.) nebo Velikonoce na
zámku (12. 4.).
Situace se ale den ode dne mění, vše stále sledujeme a informujeme aktuálně na webu
města www.klasterec.cz, na facebookovém profilu Město Klášterec nad Ohří a ty
nejdůležitější zprávy zasíláme mobilním rozhlasem. Registrujte se na klasterecnadohri.mobilnirozhlas.cz a buďte o všem informováni. S registrací Vám také pomůžeme
na odboru komunikace a cestovního ruchu (474 359 699, vaclavikova@muklasterec.cz).

Registrace na klasterecnadohri.mobilnirozhlas.cz
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
pokaždé, než
začínám psát
měsíční sloupek, poohlédnu se po letech
minulých,
jaké že to
události v tomto předjarním
období proběhly. Některé se
opakují, zatímco jiné jsou pro
nás naprosto mimořádné
a nové. V březnu to bylo nejprve blahopřání všem ženám,
koncem měsíce pak blahopřání
všem učitelům. Letos děkuji
(alespoň v rámci mého sloupku) za práci v našich školách
všem, kteří v těchto dnech učí
na dálku. Poděkování patří
i všem v mateřských školách,
neboť si uvědomují potřebnost
své práce i za situace, kterou
nikdo z nás ještě nezažil.
Zavedená opatření jsou jistě
nezbytná. Neobvyklé situaci
čelíme všichni v naší zemi.
Poprvé jsem tak svolával krizový štáb našeho města, abychom nouzový stav řešili.
Omezení se dnes dotýkají každého z nás. Všechna opatření
směřují k zabránění rychlého
rozšíření nemoci, na kterou lék
zatím nemáme. Důležité však
je se těmito opatřeními řídit.
Buďme ohleduplní zejména
k našim starším spoluobčanům a starší naopak žádám,
respektujte všechna omezení,
jsou důležitá pro ochranu
vašeho zdraví. Děkuji všem
dobrovolníkům, kteří se nám
přihlásili s nabídkou pomoci.
Chci vyjádřit poděkování, zejména všem, kteří svojí každodenní prací pomáháte udržet
v chodu naši společnost.
Závěrem mi dovolte reagovat
na výtky ohledně malé míry
informovanosti ze strany města. Chápu, že ne každý má
dnes internet a nemůže tedy
sledovat aktuální informace na
našich webových stránkách.
Myslím ale, že téměř každý má
dnes mobilní telefon. Služba,
kterou vám všem zdarma
město nabízí, „mobilní rozhlas“
je mou odpovědí pro tyto stěžovatele. Zaregistrujte se
a budete mít informace.
A ještě moje prosba: Buďte
prosím zodpovědní a ohleduplní jeden k druhému. Děkuji.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaměřeno na modernizaci letního kina a učebnu přírodních věd
Na ZŠ Krátká se otevřela nová učebna přírodních věd
Kompletně přebudovaná učebna přírodních věd na ZŠ Krátká
se slavnostně otevírala 11. března, tedy v době, kdy byly
školy pro žáky již uzavřeny. Zástupci vedení města a odborů
městského úřadu, kteří na realizaci zakázky dohlíželi, ředitelé
okolních škol, učitelé či zástupci médií a další přítomní se
proto připravených pokusů ve třídě museli ujmout sami. Průvodcem jim při tom byla zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
Zdeňka Horská. Po úvodním přivítání přítomných ředitelem
školy Petrem Opavou a krátkém slovu starosty představila
hostům například malý model větrné elektrárny, pomůcky
pro výuku optiky, měření napětí nebo demonstraci Archimédova zákona. Na snímku je třeba zachycen nácvik měření
krevního tlaku pomocí tlakoměru.
Třída je kompletně nově vybavena nábytkem, technikou
a moderními výukovými pomůckami. Konkrétně jsou zde
k dispozici pohodlné židle a uzamykatelné lavice s elektrickými
zásuvkami, umožňující provádět pokusy s pomocí elektrického
proudu i plynu, katedra se zabudovaným PC a interaktivní
tabule či dálkově ovladatelné okenní rolety. V rohu místnosti
je umístěna i nabíjecí stanice pro tablety. Do prostorných
skříní lze nyní pohodlně uložit nejrůznější pomůcky, mikroskopy nebo třeba nově zakoupené vybrané moduly výukových
a měřících systémů PASCO, mezi nimi teploměr, siloměr či
pomůcka pro měření pH. PASCO-moduly jsou opatřeny bezdrátovými čidly a komunikují se softwarem uloženým v tabletu
či s mobilní aplikací. Novinkou v rámci výuky bude tudíž možnost sběru dat žáky přímo venku v terénu a ve třídě bude
probíhat až následné zpracování naměřených hodnot. Vše
bude k dispozici pod dohledem aprobovaných a proškolených
pedagogů.

S novou učebnou se sice nebude navyšovat současná hodinová dotace přírodovědných předmětů, což ovšem neznamená, že by tato kompletně vybavená třída zůstala nevyužita.
Kromě výuky biologie, chemie či fyziky žáků 2. stupně poslouží
pro speciální hodiny i nadaným žákům 1. stupně. Přirozeně
se také nabízí její další využití pro pořádání technických kroužků, experimentální výuku, projektová odpoledne nebo workshopy pro žáky z okolních škol i pro veřejnost. Uspořádání
okresního kola chemické olympiády v těchto prostorách je
nyní již v jednání. Zájemcům o prohlídku bude učebna zpřístupněna v rámci dnů otevřených dveří školy. Jejich termín
bude upřesněn.

Již třetím rokem se pracuje na rekonstrukci letního
kina
V současné době probíhá třetí etapa oprav v letním kině. Hlavním
cílem letošních prací je kompletní rekonstrukce pódia, která
zahrnuje nové podlahy jeviště, novou střešní krytinu, elektroinstalaci i nátěr plátna. Kdo si vybaví, jak konstrukce plátna
vypadala při pohledu ze zámeckého parku, jistě uvítá, že bude
celá nově zakryta dřevěným roštem. Součástí rekonstrukce
pódia jsou i nové osvětlení a rozvody elektroinstalace.
V předchozích letech město v letním kině vybudovalo nové

cesty a zpevněné plochy, dále zrekonstruovalo objekty promítárny, občerstvení, veřejných toalet a pokladny. V příštím
roce plánuje rekonstrukci oplocení včetně nové vstupní brány.
V budoucnu dojde i na opravu přístupové cesty a osvětlení.
Tento projekt však čeká na dohodu mezi městem a zřizovatelem kláštereckého gymnázia, Ústeckým krajem, s nímž
město jedná o zrušení nevzhledného plechového oplocení.
Tím by se otevřel nádherný prostor pro vybudování nového
vstupu do zámeckého parku. Jeho součástí by mohlo být parkování a nová síť cest pro bývalý pivovar i kino samotné.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

V zámeckém parku bylo nutné porazit nemocný buk
V nedávné době bohužel
musel být kvůli velmi špatnému zdravotnímu stavu pokácen jeden z mohutných buků
lesních, nacházející se v blízkosti cesty za rybníkem.
Strom dlouhodobě vykazoval

příznaky korní spály s charakteristickým popraskáním
a zasycháním kůry na osluněné straně, zejména v bazální části stromu, přičemž
poškození se rozšiřovalo.
Kůra se již několik let odlupovala a v pruzích opadávala.
Obnažené dřevo praskalo
a bylo postiženo hnilobou, na
kmeni byly patrné plodnice
hub, pravděpodobně penízovky sametonohé. Houba
způsobovala rozklad dřevní
hmoty a tím i oslabení kmenu. Vzhledem k umístění
stromu v blízkosti hlavní frekventované cesty zámeckým
parkem zde bylo vysoké riziko opadávání odumřelých
velkých větví a ohrožení okolo
chodících obyvatel, hrozilo
statické selhání stromu.
Napadený buk byl posouzen
i odborníky z Národního pa-

mátkového ústavu a příslušný orgán památkové péče
vydal ke kácení souhlasné
závazné stanovisko, na základě kterého bylo následně řádně povoleno. Nejednalo se
o dendrologicky cennou dřevinu, její význam spočíval

převážně v její mohutnosti.
Protože pokácený strom byl
součástí kompoziční skupiny
buků, bude tato skupina
samozřejmě doplněna novou
výsadbou ve stejném druhu,
a to v jarních měsících tohoto
roku.
Libor Kocáb ■

Co dělat s tělem uhynulého domácího zvířete?
Tentokrát přišla řada bohužel
na toto neveselé, leč praktické
téma. Každý ví, co pro něho
jeho domácí mazlíček znamená
(krmíme je, trávíme s nimi volný čas, milujeme je jako členy
rodiny…), a proto je pro nás
velmi traumatizující, když se
s nimi musíme loučit. Navrhuji
tedy odbýt to celé věcně
a stručně.
Zpočátku je třeba uvést, že další text se týká pouze zvířat
v zájmovém chovu, nikoliv těch
hospodářských. V zásadě existují tři možnosti, jak danou věc
řešit. Jednou z variant, zvláště
v případě, kdy zvíře musí uspat
veterinář, je „nechat“ ho prostě
u něj. Všichni veterináři
musejí mít standardně zavedený kafilerní box, do kterého
se zvířata ukládají, cena služby
je různá, odvíjí se od váhy zvířete a lze si objednat i odvoz
z domova. Kafilérie jsou určené pro likvidaci vedlejšího živočišného produktu, podle toho
je zde také s uhynulými domácími zvířaty zacházeno. Tělo
odeslané sem je zpracováno
spolu s těly hospodářských zvířat a zbytky jatek. Takto končí
také mrtvá zvířata nalezená
v blízkosti silnic či v našem
městě. Jsou zajištěna městskou policií a likvidována v kafilérii nasmlouvanou společností.
Největší zádrhel tohoto řešení
spočívá v tom, že si pak málok-

do doma najde čas na poslední
rozloučení a takový odchod
domácího mazlíčka z vašeho
života může být jaksi „neuzavřený“.
Druhá možnost je vhodná
pouze pro majitele vlastního
pozemku. Ti mohou zřídit svému zvířeti místo posledního
odpočinku zde, ovšem i to má
svá pravidla a omezení.
V tomto případě je třeba
dodržet podmínky platné
Vyhlášky č. 82/2014 Sb., podle
níž zvolené místo pro uložení
ostatků uhynulého zvířete musí
být vzdáleno:
■ nejméně 200 m od vodního
zdroje, aby se zabránilo jeho
kontaminaci,
■ nejméně 100 m od stavby
určené pro bydlení nebo
rodinou rekreaci a pozemní
komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace,
■ nejméně 50 m od hranice
sousedního pozemku.
Je nutné přitom počítat s tím,
že tlecí doba je minimálně 10
let. Dále vyhláška ukládá, že
velikost výkopu musí odpovídat velikosti zvířete. Do výkopu
ho lze uložit, pokud se na jeho
dně neobjeví podzemní voda.
Je-li ukládáno v obalu, musí
být obal v půdě rozložitelný
a nesmí poškozovat životní
prostředí. Před uložením je
nutné ostatky ošetřit nehaše-

ným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a u zvířecích těl o hmotnosti do 100 kg následně zasypat vrstvou zkypřené zeminy
ve výši nejméně 50 cm do
úrovně terénu. Každé jednotlivé místo uložení musí být
nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení a zajištěno proti vniknutí zvířat.
Pohřbívání zvířat v lese nebo
mimo vlastní pozemek je
nelegální, i když se pravděpodobně děje poměrně často.
Kromě pokuty zde navíc hrozí
nechtěná exhumace ostatků,
např. při provádění výkopových prací nebo jejich vyhrabání volně žijící zvěří.
Každopádně na přípravě hrobového místa pomáhá to, že
v sobě skýtá možnost se se zvířaty v tichosti a klidu rozloučit.
Poslední varianta, využití profesionálních služeb zvířecích
hřbitovů a krematorií, je
nejnákladnější, ale nachází si
stále více příznivců. Ceníky služeb lze nalézt na webových
stránkách jejich poskytovatelů.
Na zvíře je zde nahlíženo
s patřičnou důstojností jako na
zvířecího přítele či člena rodiny.
Zvířecí hřbitovy a krematoria
mohou zajistit odvoz mrtvých
těl (často převáží klienty
i napříč Českem) a na objednání dokonce i uspořádání
obřadu. Krematoria poskytují

individuální kremace. Památeční popel lze rozptýlit, zakopat ke kořenům stromů,
nechat si z něj vytvořit památeční šperk, uchovat jej v designové urně doma nebo ho
nechat upravit do tzv. biourny,
ve které pak může dát vyrůst
sazenici rostliny. Na památku
vašeho věrného přítele tak dál
poroste strom nebo keř.
Nejbližší zvířecí krematorium
v Ústeckém kraji je v České
Lípě, zvířecí hřbitov pak v Jimlíně u Loun. V sousedním Karlovarském kraji funguje zvířecí
krematorium PET HEAVEN
v Chodově, právě oni redakci
na toto důležité téma upozornili, nebo hřbitov pro domácí
zvířata Nenia ve Staré Vodě.
Další podobná zařízení jsou
také v Praze, Písku, Kutné
Hoře, Jihlavě nebo Brně.
Na webu je možné zvířeti zapálit třeba i svíčku virtuální. Nikdy
nehasnoucí světýlko tam
někteří uživatelé svým zemřelým psům a kočkám rozsvěcují
téměř každý den.
Ať už zvolíte jakoukoli z uvedených možností, závěrem jen
dodáváme, že důstojné rozloučení tvoří velmi důležitou fázi
při vyrovnávání se se ztrátou
milované bytosti, a pokud toto
rozloučení chybí, může být
smiřování se s nastalou situací
mnohem delší a tím pádem
také bolestivější.

AKTUÁLNĚ
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Na tradiční oslavy nezapomněli ani v Domově pro seniory
V polovině února proběhl
v městském ústavu sociálních
služeb tradiční masopust.
A bylo se zase opravdu na co
koukat. Večerníček zahájil
průvod masek nejen pohádkových, takže přivezl s sebou
Makovou panenku s motýlem
Emanuelem, Vílu Amálku,
Pepinu námořnici, tři rozverné klauny, ale také zahradnici
se svou nepolapitelnou housenkou, vězně Kajínka a jednu
vedoucí vykřičeného domu.
Všichni se moc bavili a s hudbou pana Petra Baranijaka
tančili a zpívali až do pozdního
odpoledne.
V jídelně měla na začátku
března také proběhnout oslava MDŽ s živou hudbou,
ovšem protože musel být
domov s ohledem na aktuální

situaci uzavřen a nebylo možné akci uspořádat, nechal
tedy starosta Štefan Drozd
pro všechny ženy v našem

domově včetně zaměstnankyň tentokrát krásné růže
poslat. Paní ředitelka následně všem květiny roznesla a

popřála jim za celý domov i
jménem pana starosty pevné
zdraví.
Jana Praková, MÚSS ■

Masopustní průvod dětí z mateřinek prošel městem v plné parádě
Třetí dubnový den se ho
účastnily všechny místní školky. Počasí nakonec celkem
přálo, pan starosta průvodu
zapůjčil klíč od města, a tak
nic nebránilo tomu vydat se

společně od místa srazu před
ZŠ Krátká do ulic potěšit veselými maskami i pěknými písničkami kolemjdoucí, seniory
z domova vyhlížející z oken či
některé prarodiče a rodiče,

kteří se mohli k dětem v dopoledních hodinách připojit.
Závěr akce, spojený opět
s hudebním vystoupením
a vytvořením „živého vláčku“,
proběhl u obchodního středis-

ka Panorama. Vedení MŠ
i všem učitelkám děkujeme za
její zorganizování, mnohým
zpestřila den a věříme, že
nejen pro děti byla krásným
zážitkem.
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Na jaře opět proběhne sbírka použitého ošacení, obuvi, textilu a domácích potřeb
Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Diakonií Broumov
vyhlašuje sbírku ve dnech od 11. do 13. května. Darované
věci můžete nosit v těchto dnech vždy od 8 do 17 hodin do
salonku MěÚ na náměstí Dr. E. Beneše.
Přijímáme: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), obuv, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1 m2, ne odřezky a zbytky látek), vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, domácí potřeby
– nádobí bílé i černé, skleničky a hračky. Všechny věci
musí být nepoškozené, kompletní, čisté a zabalené do
igelitových pytlů či krabic umožňujících jejich transport.
Z ekologických nebo přepravních důvodů nepřijímáme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný
a vlhký textil.
Případné dotazy ke sbírce zodpoví paní Jana Hotová, e-mail:
hotova@muklasterec.cz, tel.: 739 605 449. Děkujeme za
vaši pomoc.
Plánované zasedání Zastupitelstva města Klášterce
nad Ohří
Zasedání zastupitelstva je prozatím stále plánované na čtvrtek
23. dubna 2020 od 15 hodin v sále v 1. patře společenského domu Panorama. Jeho průběh budete moci sledovat
online. Odkaz na něj se objeví na webových a facebookových
stránkách města. Upozorňujeme na to, že termín zasedání se
může s ohledem na aktuální situaci změnit, sledujte další informační zdroje města.
Nabídka obědů pro seniory
MÚSS nabízí v době nouzového stavu seniorům, kteří nevyužívají pečovatelskou službu, rozvoz obědů domů. Podmínkou
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je vlastní nádoba na jídlo (jídlonosič). Cena je 92 Kč za polévku + hlavní jídlo. Objednávejte u paní Kočkové na tel. čísle
722 722 941. Jídelníček najdete na webových stránkách
MÚSS.
Hlásí se zájemce o provoz lázeňského areálu Evženie
a strategické partnerství s městem
Zájemcem je společnost Priessnitzovy léčebné lázně
a. s. Jeseník. V úvodních jednáních si vedení města a zástupci společnosti nastínili preferované varianty spolupráce. Jako
nejvhodnější se jeví varianta společného podniku, která by
spojila unikátnost místních minerálních zdrojů a ekonomickou sílu a know-how Priessnitzových léčebných lázní
a. s. a především dopomohla dalšímu rozvoji areálu. Abychom byli schopni řešit konkrétní podobu partnerství, výši
potřebné investice a konkrétní smluvní podmínky společného
podniku, bude v následujících měsících potřeba udělat především znalecký odhad současného majetku lázeňského areálu, a to jak odhad pozemků, tak i nemovitostí. Tento odhad
poslouží jako podklad k dalším jednáním se zástupci společnosti, která budou probíhat během letošního léta. O dalším vývoji budeme občany informovat.
Vojtěch Marvan, zastupitel
Jak bude po vyhodnocení ankety pokračovat projekt
placeného parkování v Dlouhé ulici?
Pilotní projekt placeného parkování v uvedené lokalitě je připraven a všechna potřebná povolení jsou již vyřízena. Vzhledem k tomu, že ve veřejné anketě, která proběhla na začátku
roku, vyslovilo zhruba 2/3 respondentů předběžný zájem
o parkovací místo, bude projekt spuštěn. Nyní se nacházíme
ve fázi technické přípravy, upřesňují se pravidla a zapracovávají se připomínky a podněty občanů. Vše bude včas zveřejněno. Děkujeme všem za účast v anketě.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás požádat
o dodržování vyhlášené karantény, která je pro
všechny velmi důležitá. Chtěl bych oznámit občanům v našich obcích, že se postaráme o nákup
základních potravin a vyzvednutí receptů v lékárnách, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu
mimo obec. Kontakt na tel: 606 387 111 nebo
e-mail: obec@okounov.cz. Máme potvrzený
nákup roušek pro všechny, trvale hlášené v obci. Jakmile nám
budou dodány, proběhne distribuce až k vám.
Dále bych Vás chtěl informovat o tom, že proběhla výměna

veřejného osvětlení v obci Oslovice. Řešíme také prodloužení
veřejného osvětlení v Kotvině od příjezdu z Klášterce nad
Ohří tak, aby byla zabezpečena větší bezpečnost obyvatel ve
večerních hodinách.
Po dohodě s vedením Vojenských lesů a statků Klášterec nad
Ohří jsme se podíleli na přípravě nájezdů na jejich pozemek
v obci Kotvina. Při zaměření nových map se ukázal být o kus
jinde, než bylo dříve. Zároveň také proběhla další montáž
informačních cedulí.
Přeji všem hlavně zdraví a děkuji za dodržování karantény.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■
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Rozhovor s… Hansem Sattlerem
Hans Sattler je klášterecký rodák, který měl pohnutý
osud. Jako malý chlapec přišel o domov. Ten nový našel
nakonec v Berlíně. Ačkoliv v Klášterci nad Ohří už léta
nežije, je úžasnou studnicí informací, detailů a nejrůznějších materiálů týkajících se historie města, o které má i po letech stále živý zájem. Velmi brzy oslaví
své 80. narozeniny a k této příležitosti jsme si dovolili
požádat ho o rozhovor, během kterého s námi sdílel
svůj životní příběh a podělil se mimo jiné i o to, co se
mu podařilo zjistit o jeho v Čechách žijících předcích.

Patříte k bývalým německým obyvatelům našeho
města, kteří byli po válce
z Československa nuceně
vysídleni, řekněte nám
něco o rodině, ze které
pocházíte.
Narodil jsem se jako čtvrté
dítě manželů Karla Sattlera,
(22. 7. 1899 – 31. 1. 1961)
a Josefiny Sattlerové, (1. 6.
1900 – 19. 1. 1979), v Klášterci nad Ohří v domě
č. p. 147 v Dlouhé, dnešní
Tyršově, ulici. V sousedních
domech bydleli Eissovi a Hönigovi. Moji dva bratři byli
o 19 a 17 let starší než já, ten
starší se učil pekařem, mladší
řezníkem. Po vyučení byli
okamžitě odvedení do Wehrmachtu. Měl jsem také o 11
let starší sestru Judith. Často
mi záviděla mou schopnost
hodně si pamatovat, že mám
bohatství vzpomínek. Bratři
hráli na housle a sestra se
táhla se svou citerou na
zádech na výuku až do Útočiště.

Judith mi často
záviděla mou
schopnost hodně
si pamatovat.

Jak na Vás a Vaše blízké
dopadlo to, že jste jako
Němci po válce už nebyli ve
své vlasti nadále vítaní?
Všechny hudební nástroje
a naše rádio značky Mende
jsme museli v roce 1945
odevzdat. Od června 1945 byl
otec nuceně nasazen do kladenských železáren a matka
s Judith, která se tehdy učila
druhým rokem technickému
kreslení u Panhanse, musely
jít pracovat k sedlákovi do Dřetovic u Slaného v okrese Kladno. Do Klášterce jsme se mohli
vrátit v dubnu 1946. V době
vysídlení mi bylo teprve 6 let.
Jaká je jedna z posledních
Vašich vzpomínek na rodné město?
Moje znalosti češtiny byly tehdy už tak dobré, že nebylo
poznat, že jsem německý
chlapec. Se staršími českými
kamarády, kteří bydleli v domě
č. p. 153, jsem byl 12. srpna
1946 ještě v kině na náměstí,
ačkoliv jsem jako Němec do
kina jít nesměl. Následující
den, 13. srpna 1946, jsme byli
vysídleni přes Kadaň a město
Eisleben do kraje Liebenwerda
do sovětské okupační zóny
(dnešní spolková země Sasko-Anhaltsko, pozn. red.).

Kam jste šli? Vzpomenete
si na to, jak to tam vypadalo?
Skončili jsme v jedné vesnici,
bydlelo nás celkem pět osob
v jedné místnosti – jako opuštěná žena s námi byla totiž
vysídlena také dávná kmotra
mé matky, která se po smrti
mé babičky v roce 1929 přistěhovala k nám. Kmotra Becková strávila celý svůj pracovní život v porcelánce a byla za
svou práci velmi oceňována.
O mne velmi pečovala
a v prvních letech mne doprovázela do školky. V rohovém
domě č. p. 77 naproti našemu
ležela v posteli moje babička
Totzauerová, kterou jsem po
příchodu ze školky často
navštěvoval. Její zásoba vlašských ořechů byla velmi velká,
býval jsem jimi často obdarován.
Podařilo se Vaší rodině
najít své místo v novém
prostředí? Stmelil Vás tento velký zásah do života?
Vedle péče o příbuzné byli moji
rodiče v novém bydlišti členy
spolku ochotnického divadla
a otec měl po dlouhá léta na
starosti náčiní spolku cvičenců. Můj otec našel také naštěstí ve vesnici Thalberg uplatnění
v rybářském svazu, ale jako
bývalý vedoucí transportu
u Panhanse byl zlomeným
mužem a já jsem si ho jako
otce nikdy opravdu neužil.
Zůstali jste v kontaktu
s dalšími vysídlenými rodinami původem z Čech?
V kraji Liebenwerda a v okolí
bylo v roce 1946 asi 10 až 15
rodin původem z okolí Kadaně.
Kontakty jsme měli například
na Albina Kiliana v Elsterwerdě, elektrikáře Karla Webera,
který bydlel v Grünewalde,

Hans v dětském věku

vrchního zahradníka a mého
kmotra při biřmování pana
Wintera z města Bad Liebenwerda, na malíře Richarda
Krautmanna z Finsterwalde,
tetu Mariu Sattlerovou z Wildenhainu a obzvláště si pamatuji „děvčata“ Neumannovy
z Hohenleipisch. Díky nim se
podařilo uchránit místní vzácnou historickou památku.
Opravdu? Můžete nám
o tom povědět něco víc?
Rosa Neumannová, říkalo se
ji „Rosl“, narozená 26. 7.
1903, zemřela v září 1990
v katolickém domě pro seniory
ve městě Bad Liebenwerda,
měla starší sestru Leopoldinu,
„Poldi“, narozenou 30. 5. 1900
v Erbelsteinu, ta byla spolužačkou mé matky. Rosl bývala
sekretářkou u Panhanse a tím
pádem také kolegyní mého
otce a po dlouhá léta měla
u sebe spoustu literárních
pokladů ze staré domoviny.
Krátce před svým přestěhováním do domova důchodců,
její sestra Poldi byla tehdy již
po smrti, mi k věrnému opatrování a použití předala kromě dalších originálních textů
také ručně psanou kroniku
Josefa Strunze. Dostaly se k ní
v roce 1945, kdy byla Poldi
Neumannová v rámci nucených prací přidělená do kláštereckého zámku. Při vyklízení
knihovny se jí kronika náhodně dostala do rukou. Bylo pro
ni nemožné zabalit rukopis ke
všem dalším knihám a krabicím, jejichž další osud byl
nejistý. S knihou schovanou
pod prsy se jí podařilo vrátit
se ze zámku domů. Nebyla u ní
odhalena ani při žádné ze
všech kontrol při vysídlování,
společně se sestrou ji dobře
uchránily do konce života.
Následně jsem ji opatroval já
a vzhledem k tomu, že naše
dcery již nemají ke Klášterci
žádný vztah a můj život je také
konečný, předal jsem kroniku
před dvěma lety panu starostovi pro budoucí klášterecké
městské muzeum.
A jak se v novém domově
odvíjel dále Váš osobní
a pracovní život?
Od dokončení základní školy
v Thalbergu (srovnatelné
s českým 1. stupněm základní
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Hans Sattler s rodinou
školy, pozn. red.) jsem byl až
do 8. třídy do roku 1958 na
střední škole v Elsterwerdě
a potom jsem se učil laborantem ve městě Lauchhammer.
Od roku 1960 jsem studoval
chemii na Humboldtově univerzitě v Berlíně. S mou ženou
se známe právě z dob studií na
univerzitě od roku 1961, ale
vzali jsme se až v roce 1992.
Promoval jsem v roce 1965,
poté jsem se na dva roky
smluvně zavázal k výzkumu
pro průmyslový obor světelných zdrojů, doktorát jsem získal v roce 1970 a následně
jsem se věnoval výstavbě plynové laboratoře a výzkumu
v ní. Výzkum světelných zdrojů
jsem prováděl mimo jiné
v letech 1970-80 také ve spolupráci s českým podnikem
Tesla v pražských Holešovicích.
Toto období mám spjaté
s mým přátelstvím k Honzovi
B. Po zániku podniku NARVA
jsem byl od roku 1992 až do
důchodu vedoucí oddělení pro
ochranu klimatu před imisemi
na Zemském úřadu v Mecklenburg-Vorpommern. Nyní jsme
spolu s manželkou v důchodu
a žijeme si až na menší zdravotní omezení bezstarostně.
Jaké máte koníčky?
Sbírám staré mince a známky.
Díky mnoha návštěvám Tesly
v Praze se mi podařilo, že
vlastním téměř kompletní
sbírku mincí a známek ČSR
z let 1918 až 1992. Chybí mi
jen ještě tzv. „Hymnenblock“
o hodnotě 2 Kč s razítkem.
Vedle toho existují privátní soukromé plány, které člověk
nemůže z nejrůznějších důvo-

dů realizovat v průběhu profesního života, a proto je odsune až na čas důchodu.
Z velkého příbuzenstva jsem
zůstal naživu jako poslední.
Nemám již rodiče, sourozence,
žádné bratrance a sestřenice,
jen ještě neteře a synovce, kteří nemají žádný vztah k zemi
svých předků. Byl jsem si
vědom toho, že v mém rodišti
žilo mnoho mých příbuzných,
proto bylo snad samozřejmostí
zabývat se pátráním po nich.

V mém rodišti
žilo mnoho mých
příbuzných, bylo
samozřejmostí
zabývat se
pátráním po nich.
Jak jste se dostal k datům
svých předků? Bylo jednoduché je vypátrat?
Je to již 10 let, co jsem pátrání
podnikl. Dnes by to bylo mnohem jednodušší, protože
dokumenty jsou digitalizované
a volně přístupné na internetu.
Tehdy mi to bylo usnadněno
díky pracovníkům klášterecké
radnice – matrikářce paní Janě
Handlové a panu Tomáši Bernáškovi. Poděkování patří také
archivářkám Michaele Balášové z Kadaně a Janě Vanišové
z Litoměřic. Díky tomu se
podařilo sestavit rodokmen
čítající 1400 předků, aniž
bychom přitom zohlednili ty
žijící.
Jaké informace o předcích
se Vám podařilo získat?
Na hranicích jsme narazili na

mé
pra-pra-pra-prarodiče
v Přísečnici. Nebylo to nic jednoduchého, existovalo totiž
zároveň 5 žen se jménem
Marie Anna Panhans. Čísla
domů byla zavedena až za
císaře Josefa II., tato skutečnost moje pátrání po příslušnosti k příbuzenstvu značně
zjednodušila.
Moji předkové se zabývali širokým spektrem různých zaměstnání. Převažovala mezi nimi
povolání jako řezník, pekař,
mlynář, hrnčíř, kreslič porcelánu, zahradník, správce hřbitova,
správce
majetku
Šumburku, sklář, příjemce
sázek, zubní technik a také
pomocný dělník, zvaný též
„přibydlený“ (podnájemník
bez vlastního obydlí, neměl
žádná práva, ale ani povinnosti, s ohledem na práva a vlastnění majetku byl méně než
žoldák, pozn. red.)
Byla ve Vaší rodové linii
také nějaká známá osobnost?
V seznamu mých předků se
nachází jeden kameník – Leopold
Fritsche,
narozený
22. 10. 1838 v domě na
náměstí v Klášterci nad Ohří
č. p. 92. Jeho jméno Vám na
první dojem asi nic neřekne,
ale jeho vnučka mi vyprávěla,
že byl spolupracovníkem Myslbeka, a že se měl údajně podílet na tvorbě onoho slavného
pomníku na Václavském
náměstí buď vysocháním svaté
Ludmily, nebo svatého Vojtěcha. Tuto informaci ještě ověřuji. V památníku českých
umělců lze tohoto mého předka nalézt. Jeho syn Richard se
7. 2. 1905 za přítomnosti svého
otce v Klášterci oženil s Agnes
Sattlerovou, sestřenicí mého
dědečka Johanna Sattlera.
Paní Radkou Hodicovou mi
bylo doporučeno, abych tuto
svou mnohaletou badatelskou
práci zveřejnil eventuálně společně s Pavlem Beranem.
Musím říci, že paní Marie Prebslová v tom byla pilnější
a rychlejší.
Pro obnovu varhan v našem kostele Nejsvětější
Trojice jste daroval velmi
štědrou finanční částku.
Jaký je Váš vztah k tomuto
místu?
Tady jsem byl pokřtěn a jednou
v něm byl dokonce krátkodobě
„vězněn“ můj bratr Ernst, kte-

ROZHOVOR S...

rý zde byl po jedné večerní
májové pobožnosti jako mladý
ministrant omylem zamknut.
Upozornil na sebe naštěstí
rozezněním malého zvonu za
oltářem, nemusel tak strávit
noc ve studeném kostele. Toto
uveřejnění v novinách spojuji
s nadějí, že se na kompletním
obnovení kostela budou
finančně podílet další zájemci
a ti, kteří ho budou užívat.
Klášterec pravidelně navštěvujete, účastníte se
setkání vysídlených občanů. Jaké to je vracet se zpět
do svého rodného města?
Líbí se Vám tu?
Při svých návštěvách se těšíme z toho, v jakém stavu město v současnosti je, i ze
vzpomínek z doby minulé.
Menší podněty pro změnu
bych ale přeci jen měl, týkají
se kamenných „svědků“. Jako
Němci a Češi, dva národy,
máme každý svou národní
hymnu, jako Evropané ale
máme i jednu hymnu společnou. Vedle její hudby složené
skladatelem Ludwigem van
Beethovenem má i krásný
text, který napsal významný
spisovatel, básník a dramatik
Friedrich Schiller. A právě
Schillerův pomník kdysi
v Klášterci stával, kámen je
možné dosud na onom místně
nalézt, chybí na něm podpis.
Podobně ve Vodní ulici, na
jejímž konci se pořádaly
dobytčí trhy, se nachází zeď
s prázdným výklenkem, který
kdysi vyplňovala plastika svatého
Vojtěcha,
patrona
obchodníků s dobytkem. Malá
kopie Vojtěchovy plastiky
z Václavského náměstí by jistě
město obohatila.

Těšíme se z toho,
v jakém stavu
město
v současnosti je,
i ze vzpomínek.
Velice děkuji za rozhovor,
který jste nám ochotně
poskytl, upřímně blahopřeji
k Vašemu velkému životnímu jubileu, přeji hodně
zdraví, radosti, spoustu dalších spokojených dní strávených v kruhu rodiny
a přátel. Těšíme se, že Vás
budeme moci ve Vašem
rodném městě znovu uvítat.
Kateřina Šmahelová ■
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Vítejte na netradiční vernisáži galerie Kryt na stránkách
Kláštereckých novin
V důsledku aktuální pandemie nebezpečného viru byla mimo
jiné uzavřena všechna kulturní zařízení i galerie v zemi a mezi
nimi i ta naše. Chystaná výstava fotografa Josefa Sedláčka
na téma Rozhledny Ústeckého kraje zůstává pro návštěvníky na dobu neurčitou neúprosně uzamčena. Možná patříte
mezi ty, kteří se na ni chystali, a abychom vám příjemně ukrátili
čas strávený v karanténě, přicházíme alespoň s tímto řešením
– připravte si tedy něco dobrého k zakousnutí, nalijte si skleničku vína, pohodlně se usaďte, ať můžeme výstavu zahájit…
Vážení příznivci rozhleden,
tímto vás srdečně zdravím ze stránek Kláštereckých novin.
Nejprve bych vám rád pověděl něco o počátcích historie „rozhlížení“. Datují se do 14. a 15. století, kdy se z hradních
věží sledoval nepřítel a kdy se troubilo na poplach. Na jiné
rozhlížení v té době nebyl čas ani nálada. V našem kraji jsou
v seznamu rozhleden z této doby hradní věže Hasištejnu či
Kamenického hradu na Děčínsku.
Další rozhlednová éra začala začátkem 19. století. Bohatá
šlechta zvelebovala zámecké parky a budovala si zde gloriety,
altánky i vyhlídkové stavby. Z této doby pochází nejstarší stavba určená k rozhlížení u nás. Je jí Minaret Turecká věž v parku
lednického zámku, který postavili Lichtenštejnové v roce 1802.
Druhou nejstarší stavbou je Novogotický templ v Krásném
Dvoře z roku 1820 vybudovaný Černíny. Tyto věže nesplňovaly
nejpřísnější kritéria rozhledny, protože stojí na rovině.
První horská rozhledna byla postavena na Kleti u Českého
Krumlova v roce 1825. Vybudovali ji Schwarzenbergové, aby
mohli svým hostům ukázat jejich krásnou krajinu.

Následovala doba vyměřovací, kdy probíhalo v RakouskuUhersku zemské měření. I z této doby máme v našem kraji
zastoupení. V roce 1864 nechal hrabě Thun postavit velkolepou věž na Děčínském Sněžníku, z níž je dnes úchvatný
výhled. Nejstarší věží tohoto druhu je Babylon u Náměště
nad Oslavou z roku 1831. Většina věží byla dřevěných a do
dnešní doby se nedochovaly.
Když byla země změřena, stali se průkopníky budování rozhleden lázeňská města. Nejvíce jich vzniklo v Karlových
Varech. Z původních pěti dnes stojí čtyři a návštěvníkům
slouží tři. Jako první „vyrostla“ Vyhlídka Karla IV. v roce 1877.
Za hranicemi našeho kraje najdeme Bučinu nad Lázněmi
Kyselka.
Po roce 1880 přichází první vlna rozhlednového nadšení, o niž
se zasloužily okrašlovací a horské spolky. Díky jejich činnosti
a soupeření německých spolků s českými vzniklo během dvaceti
let 80 vyhlídkových věží. Z této doby pochází i druhá nejstarší
železná rozhledna u nás. Stojí na Studenci od roku 1888.
Začátkem 20. století přišly do módy kamenné rozhledny.
Z té doby máme spoustu krásných věží v Jizerských horách,
ale třeba i Schillerovu rozhlednu v Kryrech. Další posun
v budování rozhleden přišel s nápadem víceúčelových objektů, kdy se současně s rozhlednami stavěly i restaurace.
Větruše v Ústí nad Labem pochází z roku 1897. Dále jmenujme Mostku v Litoměřicích, Hrádek ve Varnsdorfu či Stříbrník u Loun.
Po 2. světové válce nastala doba úpadku a místo nich rostly
spíše stožáry pro rozhlasové a televizní vysílaní. V rozmezí let 1945–1989 byly postaveny pouze čtyři rozhledny,

Schillerova rozhledna

Děčínský Sněžník
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Zveme autory poezie a prózy
k soutěžení na tvůrčím poli
Městská knihovna v Klášterci
nad Ohří vás zve k účasti již
v XVII. ročníku literární
soutěže Pisálek 2020. Soutěž bude probíhat ve třech
kategoriích:
a) Žáci od 13 do 15 let
b) Studenti od 16 do 19 let
c) Dospělí od 20 let a výše
Soutěžní texty psané na PC –
1 báseň na volné téma
a/nebo 1 povídku (o rozsahu
maximálně tří normostran) je
nutné odeslat buď v elektronické
podobě
na
e-mail:
radka.zadinova@seznam.cz
(předmět „PISÁLEK 2020“)
nebo v tištěné formě poštou na
adresu: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská
486, Klášterec nad Ohří 431 51
pod heslem „Pisálek 2020“. Případně doručit osobně uložené
na přenosném médiu. Poštou
zaslané texty ani média se
nevracejí. Autor soutěžního textu musí uvést své jméno a příjmení, věk, poštovní adresu
a telefonický nebo e-mailo-

Jedlová
mezi které patří i věž na Varhošti. Druhá vlna rozhlednového
nadšení nastala v České republice po odvysílání pořadu „Rozhlédni se, člověče“. Rozhlednovou horečku podpořily i dotace
z EU a tak vznikly stavby mnohdy na nesmyslných místech.
Rozhledny v Ústeckém kraji
Nejmladší rozhlednou v Ústeckém kraji je aktuálně věž na
Šibeníku v Mostě z podzimu 2019. Loni se také otevřela rozhledna ve Vikleticích u Nechranické přehrady. V roce 2018
vznikly dvě kontroverzní vyhlídky. Jedna z věží ledvické elektrárny slouží jako rozhledna, jejíž plošina je ve výšce 144 m.
Druhou je Růženka na Pastevním vrchu nad obcí Růžová na
Děčínsku. Svým vzhledem připomíná skafandr a dle mého
názoru nezaslouženě vyhrála ten rok titul nejhezčí rozhledny.
Soutěž pořádal Spolek přátel rozhleden.
Aktuálně se nachází v našem kraji 51 rozhleden včetně těch,
které jsou momentálně pro rozhlížení zavřené (Komáří vížka,
Strážiště v Chomutově). Mezi nejhezčí z nich patří Schillerova

Růžový vrch na Hoře Sv. Kateřiny

Tanečnice

vý kontakt. Podání práce je
zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže, přihláškou
a poskytnutím osobních údajů
pro účely identifikace soutěžícího. Osobní údaje nebudou
poskytnuty třetí straně.
Uzávěrka soutěže je 30.
dubna 2020 (u příspěvků
zaslaných poštou rozhoduje
datum na obálce). K účasti na
slavnostním
vyhlášení
naplánovaném na 18. června
2020 v 16 hodin v Městské
knihovně v Klášterci nad Ohří
budou autoři vyzváni dopisem.
Další podrobnosti na www.knihovnaklasterec.cz. Nevyzvednuté ceny v den vyhlášení
vítězů propadnou ve prospěch
pořadatele. Zvažte tedy předem, zda jste ochotni se v případě předního umístění
v soutěži tohoto vyhodnocení
zúčastnit.
Děkujeme
za
pochopení a těšíme na letošní
umělecký zážitek.
Martin Biša,
ředitel Městské knihovny ■

rozhledna v Kryrech, Děčínský Sněžník, Pastýřská stěna
v Děčíně, Jedlová v Lužických
horách či Tanečnice u Mikulášovic. Ta je jednou ze tří
Bismarckových rozhleden
u nás a také je ze všech českých nejsevernější.
Nejvíce rozhleden najdeme
na Děčínsku, což je následek
již zmíněného soupeření
turistických spolků. Z nich
mám nejraději věž na Kohoutu u Valkeřic, jež na mě působí mystickým dojmem. Leží
už v Českém středohoří, kde
také najdeme zajímavé rozhledny. Na nejvyšším vrcholu Milešovka
Milešovce stojí věž sloužící
kromě rozhlížení i jako meteorologická stanice.
Nejstarší krušnohorskou rozhlednou v našem kraji je Klínovec
z roku 1884. Opravená rozhledna a chátrající hotel jsou sice
již v Karlovarském kraji, ale hranice krajů prochází přes
vrchol. Rozhledna na Hoře Sv. Kateřiny stojí od roku 1902.
Jde o kamennou stavbu s kruhovým, ale ne tak dalekým
výhledem. Zbytek kraje zabírají spíše nižší věže v rovinatém
terénu. Z nich bych zmínil betonovou Kratochvílovu rozhlednu
v Roudnici, Chrám chmele v Žatci, který se vůbec do historické
části města nehodí, sympatickou věžičku na Svatém kopečku
v Kadani či dřevěnou rozhlednu na Rubínu u Podbořan připomínající keltské hradiště.
A nyní si již můžete prohlédnout pár výškových staveb zachycených objektivem mého fotoaparátu. Přeji vám příjemnou
podívanou a těším se na případné pozdější osobní setkání –
kdo ví, třeba zrovna na vrcholu některé z nich.
Zdraví vás Josef Sedláček ■
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V Dolním Poohří se poběží seriál pro rekreační běžce
Novinkou turistické sezóny
2020, kterou připravuje Destinační agentura Dolní Poohří,
bude seriál běžeckých akcí
Ohřecká Osmička. První
z osmi sportovně-turistických
akcí pro širokou veřejnost
odstartuje v dubnu na Klášterecku. Cílem je ukázat
běžcům a turistům méně známá místa Poohří.
„Nabídneme osm tras v osmi
mikroregionech Dolního Poohří. Naším cílem bude, aby
každá z nich vedla okolo nějakého zajímavého místa,
památky či přírodní lokality,“
říká ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš
Pichlík. Trasy v délkách od 5
do 8 kilometrů budou svou
nenáročností určeny rekreačních běžcům či chodcům
s nordic walking holemi. Trasu

ale bude možné projít též
pěšky nebo projet s dětmi na
kole. Seriál totiž bude nezávodní, nerozhoduje čas v cíli,
ale účast. Právě v účasti na
všech osmi dílech seriálu spočívá soutěžní charakter
Ohřecké Osmičky. „Účastníci
od nás dostanou slepou mapu
Dolního Poohří. Po absolvování každé z tras pak získají
jeden ústřižek k doplnění
mapy. Ty, kteří poskládají
celou mapu, odměníme a získají titul Běžec Poohří,“
vysvětluje princip soutěže
ředitel agentury.
Na jednotlivé etapy není nutné přihlašování předem, stačí
přijít na startu ke stánku Destinační agentury Dolní Poohří
a registrovat se. Startovné
bude symbolické a na podporu akce mohou návštěvníci

přispět zakoupením drobných
předmětů – triček, náramků
apod. Běžecké podniky se
budou konat vždy v neděli od
dubna do září 2020, přesné

místo a čas startu agentura
včas zveřejní.
Tisková zpráva Destinační
agentury Dolního Poohří ze
dne 17. února 2020 ■

Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol
Jedná se o zcela novou rubriku, která si dává za cíl strhnout
pravidelně, stručně a přehledně na jednom místě zprávy
o dění v místních školkách
a školách. Za normální situace
se dá očekávat běžný průběh
naplánovaných akcí. Ovšem
nyní, kdy se situace může
měnit každým dnem, je u uvedených zpráv potřeba počítat
s časovou prodlevou vzniklou
mezi přípravou novin (19. 3.),
jejich tiskem a distribucí
(26. 3.), což činí přibližně 1
týden. Ověřujte si proto
aktuální informace pravidelně i z jiných informačních zdrojů.
Mateřské školy
Všechny plánované akce MŠ
jsou z důvodu aktuální epidemické situace až do odvolání
zrušeny. Provoz všech mateřských škol zajišťuje pouze MŠ
Školní (od 5:30–17:00 hodin),
přijímá pouze děti pracujících
rodičů.
Zápis dětí do MŠ by měl
podle posledních zpráv proběhnout začátkem května.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ,
žádosti a další informace
o předškolním vzdělávání najdete na webu MŠ. Telefonický
kontakt na ředitelku MŠ, paní
Vlkovou: 725 051 448.
Všechny základní a střední
školy včetně ZUŠ jsou dle
nařízení vlády a vyhlášení nou-

zového stavu od 11. března do
odvolání uzavřeny.
Termíny zápisů do 1. tříd
základních škol původně
plánované na 6. a 7. dubna
jsou posunuty na neurčito,
o novém datu budou školy
včas informovat. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého
kraje prozatím doporučuje
stanovit
termíny
zápisů
k povinné školní docházce
v nejzazším možném období,
tj. v týdnu od 27. do 30. dubna. Co musí dítě k zápisu
zvládnout, naleznete na webových stránkách škol.
Gymnázium a SOŠ
Olympiády a soutěže –
přední umístění v okresních
kolech s postupem do krajských kol:
Zeměpisná olympiáda – 1.
místo Jiří Kryštof Jedlička
(prima)
Dějepisná olympiáda – 2.
místo Jan Vlasák (kvarta)
Olympiáda v německém
jazyce:
■ kategorie I.B – 1. místo
Arnošt Dvořák (prima)
■ kategorie II.B – 1. místo
Mike Crott (kvarta)
■ kategorie SŠ – 1. místo
Antonín Dvořák (septima)
YPEF – mezinárodní znalostní soutěž pro žáky
a studenty základních
a středních škol zaměřená

na zlepšení povědomí
o významu lesů a lesnictví
– po místním kole do regionálního kola postupují:
■ mladší kategorie – 1. místo
tým kvarty ve složení V. Müllerová, J. Vlasák, J. Dolejš
■ starší kategorie – 1. místo
tým ve složení V. Dolejšová,
K. Janáčková, E. Šimůnková
(septima, 3.G)
Tradiční studentský Majáles byl pro letošní rok zrušen
již před vyhlášením nouzového
stavu z důvodu bezproblémového průběhu maturit.
V dubnu mají proběhnout:
Jednotné přijímací zkoušky

pro čtyřleté obory vzdělávání pro osmiletá gymnázia
formou písemného testu
z Českého jazyka a literatury
a Matematiky a její aplikace.
Informace a testy k procvičování viz www.cermat.cz;
Praktická maturitní zkouška ze sociálního zabezpečení a pečovatelství, která
prověřuje dovednosti studentů
4. ročníku SOŠ v péči o pacienty na lůžku či o novorozence,
v první pomoci nebo ve výpočtech nejrůznějších sociálních
dávek.
Termíny těchto událostí si
ověřte na webu školy.

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří připravuje
výtvarný příměstský tábor v termínech od 3. srpna a od
17. srpna vždy pondělí až pátek pod vedením Ireny Hofhans
a lektorky z ostrovské galerie Zdeňky Bílkové. Tábor je
určen pro děti od 8 do 12 let a bude probíhat v areálu
základní umělecké školy. Více informací najdete na webu
školy a v příštím vydání Kláštereckých novin.
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Malí občánci byli slavnostně přivítáni na zámku 29. února
Hned se nabízí otázka pro věrné čtenáře: Poznáte mezi nimi i první klášterecké miminko roku 2020? Další uvítání jsou prozatím
v důsledku nouzového stavu odložena, nicméně se na ně už předem velmi těšíme. Tato i další miminka jsou totiž příslibem
nejen velké radosti a občasných bezesných nocí svých rodičů, ale i naděje na to, že pokud zde spokojeně vyrostou, budou
v Klášterci později sami rádi žít a pracovat. Přejeme jim i jejich rodinám hodně štěstí a zdraví.
Foto: Nikola Chalupníčková, Facebook: NikiChFoto

Jakub Homolka

Adam Habrda

Nela Skalecká

Jakub Havel

Dominik Adamu Kalacbepsen

Anežka Kokšová

Sebastián Neufuss

Antonie Marešová

Tip, jak si v březnu zkrášlit balkon či zahrádku,
nabídla v knihovně zkušená zahradnice

Zahradnici paní Pavlu Horčicovou z Perštejna asi není třeba nijak dlouze představovat,
do Městské knihovny v Klášterci nad Ohří je zvána již
řadu let. Pravidelně několi-

krát ročně se zde koná prodej
jejích dekorací a v březnu
sem opakovaně přivezla jarní
květiny, mezi nimiž vévodily
vlastnoručně předpěstované
pestrobarevné – oranžové,
žluté, světle i temně fialové
macešky…
Paní Hořčicová, proč jste
zvolila zrovna macešky?
Maceška je jarní a předjarní
kytka, tedy jedna z mála, které
můžeme vysadit venku již
nyní. U nás v zahradnictví je
pěstujeme tak, jak se to dělávalo dříve, a naše macešky
jsou proto odolné vůči mrazu.

Ty převislé jsou schopné narůst
až 50 cm a přitom mít záplavu
květů po celou sezonu.
A jak to udělat, aby
vydržely takto v plné kráse až do podzimu?
Lidé se diví, že se jim krásně
nakvetlé macešky po čase
zmenšují a zmenšují, až z nich
nezbyde skoro nic. Je to proto,
že mají hlad. Musí se pravidelně 1x týdně „krmit“ přihnojováním, zvláště pokud nejsou
zasazené na záhonu v zemi.
V truhlíku či květináči potřebují uměle dodávat živiny.
Úplně postačí běžně dostupné
hnojivo typu Kristalon. Pravidelná péče se vyplatí.
Maceškobraní je již za námi.
V dílně paní Horčicové vznikly
také velmi vkusné jarní či
velikonoční dekorace (malá
ukázka viz foto níže). Jejich
prodej je ovšem nyní s uzavřením knihovny i zahradnictví pozastaven.

Mariana Marešová
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
10. dubna uplyne 9 let, co
nás opustil pan Václav
Kokman.
S
láskou
vzpomínají
manželka
a děti s rodinami.
Dne 21. března uplynuly 2
roky, co nás navždy opustila Emílie Horká, rozená
Lavková. Za
tichou vzpomínku děkuje manžel
s rodinou.

JE ZNÁMO, ŽE ABY MACEŠKY PROSPÍVALY, POTŘEBUJÍ:
kvalitní propustnou živnou půdu
polostín či slunné místo (pozor na úpal a sucho, to snášejí
špatně)
pravidelnou zálivku (dbáme na to, aby listy brzy oschly,
je vhodné zalévat hned po ránu)
pravidelné odstraňování uschlých květů a udržování místa
kolem rostlin, aby bylo vzdušné, zkypřené a bez plevele

POHLED DO HISTORIE
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Tentokrát zaostřeno na výročí městského špitálu
a skromné počátky zdravotní péče v našem městě
V letošním roce si připomínáme 140 let od zřízení
městského špitálu.
Byl zřízen v roce 1880
v budově starého špýcharu
v dnešní ulici Třebízského
č. p. 33, na tehdejší Šumburské cestě. Součástí budovy
byla nejenom ošetřovna ne-

mocných, ale také byt pro
správce, jídelna a umývárna.
Pro potřeby špitálu byl na
dvoře dokonce zřízen dezinfekční kotel a kotel na vyvářku prádla. Když v roce 1922
špitál zanikl, část vybavení
byla použita v městském
vězení a budova původního

Dům s č. p. 10, kde se nacházela první klášterecká lékárna,
nyní zde sídlí městská policie, pobočka České pošty a pohřební
ústav
Nominační list na Cenu města Klášterce nad Ohří 2020
Cena města Klášterce nad Ohří je udělována jednotlivcům
nebo kolektivům za přínos k rozvoji města nebo za jeho reprezentaci. Cena může být udělena také za příkladné jednání
v krizových situacích, např. za záchranu lidského života.
Navrhovatel:
Jméno a příjmení/Název společnosti:

Datum narození/IČO:

Trvalé bydliště/Sídlo:

Já, výše jmenovaný, navrhuji, aby Cenu města Klášterce
nad Ohří v roce 2020 získal/a:

špitálu sloužila jako chudobinec.
Obecně plnily špitály právě
funkci chudobinců a zřizovány byly ve městech už v 15.
století. Až Josef II. nařídil zřízení chudobinců, čímž chtěl
zajistit sjednocení péče
o chudé a omezení žebroty.
Péči o chudé tak měla převzít
církev, to vše pod státním
dohledem. Až v 19. století
přešla povinnost péče o chudé podle tzv. domovského
práva, což v praxi znamenalo,
že chudobince přijímaly jen
chudé, kteří „patřili k obci“.
Obec, kde měli domovské
právo, se o ně v podstatě
musela postarat.
A jak to bylo v minulosti
s péčí o zdraví?
O lidské tělo v oblasti zdraví
pečovali kdysi spíše holiči či
lazebníci, také porodní báby
a báby kořenářky, kati
a kováři. V raném středověku
se začalo zdravotnictví rozvíjet především v klášterech
a později také na univerzitách, kde se začala vyučovat
medicína jako obor. Lékařů
jako takových začalo postupně přibývat až v 16. století.
K léčení se dříve používaly
především různé bylinky,
ze kterých se připravovaly
tinktury, odvary či masti.
První lékárna byla v Klášterci
otevřena v domě č. p. 10 na
náměstí a jmenovala se
U Panny Marie Pomocné.
Prvním známým kláštereckým „lékařem“ byl Konrad
Goll. Nebyl vystudovaným
lékařem, ale spíše léčitelem,

a stal se panským chirurgem.
Mezi jeho povinnosti také patřilo zcela zdarma léčit klášterecké chudé. Zajímavostí
také je, že zastával funkci
městského soudce a stal se
dokonce i purkmistrem.
Další zajímavou osobností
léčitelství u nás byl František
Josef Thun, který údajně
věřil, že je obdařen magnetickými silami, které umí léčit.
Léčil své poddané přikládáním rukou na postižená místa, a pokud se mu podařilo
pacienta vyléčit, štědře ho
obdaroval.
V roce 1821 se začalo v Českých zemích očkovat proti
pravým neštovicím a v roce
1917 bylo toto očkování s velkou pravděpodobností provedeno i v Klášterci. Pravé
neštovice představují jedno
z nejnebezpečnějších onemocnění v lidských dějinách
a byly Světovou zdravotnickou organizací prohlášeny za
zcela vymýcené v roce 1980.
Jen ve 20. století na ně zemřelo 300–500 milionů lidí.
Velkou stopu v lidských dějinách zanechaly také stále se
opakující morové epidemie.
Klášterci se naštěstí epidemie
moru vyhnula, což nám připomíná sloup Nejsvětější Trojice na náměstí, který byl
postaven právě jako poděkování, nejedná se tedy o sloup
morový. Co se nám ale například nevyhnulo, byla epidemie záškrtu či spály, především u malých dětí, které
v Klášterci proběhly ve 20.
a 30. letech 20. století.
Lenka Fricová ■

Nominovaný:
Jméno a příjmení:

Odůvodnění:

V Klášterci nad Ohří dne:

Podpis navrhovatele:

Podepsaný a čitelně vyplněný nominační list zašlete do 9. dubna
2020, a to vzhledem ke zkrácení úředních hodin městského úřadu
a uzavření infocentra nejlépe buď ofocený jako přílohu e-mailu
na adresu: oko@muklasterec.cz, nebo poštou na adresu:
Odbor komunikace a cestovního ruchu, Měú Klášterec nad
Ohří, nám Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.
Děkujeme.

Pohled na náměstí Dr. E. Beneše se zmíněným sloupem Nejsvětější Trojice

03/2020 | strana 15

SPORT

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Dědeček vždy říkal: „Sláva vítězům a čest poraženým“
Na konci února proběhl na ZŠ
Petlérská basketbalový turnaj žáků 6. a 7. tříd, kteří byli
doplněni i žáky nižších ročníků. Jeho cílem bylo podpořit sportovní aktivity dětí
a umožnit jim vzájemné
sportovní zápolení. Ceníme
si toho, že naše pozvání přijaly týmy z pěti základních
škol z okolí. Vzhledem
k tomu, že naše základní
škola spolupracuje již druhým rokem s BK Levharti
Chomutov, byli přizváni i trenéři a rozhodčí z tohoto sportovního klubu. Aby se mohl
zúčastnit větší počet žáků,
byla sestavena smíšená
družstva. Přestože jsme se
umístili na pátém místě,
musím s hrdostí říci, čemu
mne učil už můj dědeček:
„Sláva vítězům a čest poraženým“. Naši šesťáčci byli
jednoznačně
nejmladší
a nejmenší, ale bojovali jako
lvi. Většinu utkání prohráli
jen díky výškové převaze
soupeřů. Nám to ale nevadí,
do příštího roku vyrosteme
a hlavně: byl to fajn den plný

zážitků. Loučí se Martina
Nováková, učitelka ZŠ
Petlérská, a předává slovo
svým žákyním, možná
příštím redaktorkám školního časopisu:
Turnaje se kromě domácího
týmu ZŠ Petlérská zúčastnilo
dalších 5 družstev, začal ráno
v 8 hodin. Dětem bylo od 10
do 14 let. Za připravené
občerstvení patří poděkování
paní asistentce Petře Vlkové.
Některé zápasy byly dost
napínavé. Ke konci jednoho
z nich Perštejn náhodně hodil
koš za tři body, čímž vyhrál
nad Heyrovskou, nikdo to
nechápal,
stalo
se
to
v poslední vteřině. Naším nejmladším a nejrychlejším hráčem byl Jára Ferenc ze 4.
třídy. Vtipné bylo, že si paní
učitelka Martina Nováková 2x
pískla na střídání - asi jí příště
sebereme píšťalku. Hráče turnaj dost unavil, bylo to opravdu náročné. Zápasy byly
zábavné a napínavé.
Zde je výsledková listina:
1. místo: ZŠ Perštejn, nejlepší hráč Jáchym Šťovíček

Tým ZŠ Petlérská s učitelkami včetně dvou žákyň-redaktorek
2. místo: ZŠ Akademika Heyrovského Chomutov
3. místo: ZŠ Školní Klášterec
nad Ohří
4. místo: ZŠ Školní Chomutov
5. místo: ZŠ Petlérská
6. místo: ZŠ Krátká
Pro čtenáře jsme také získali
čerstvé dojmy a zážitky hráčů
z týmu ZŠ Petlérská: N. Ferencová byla ráda, že všichni
spolupracovali, L. Olah má

pocit, že nejvíce pomohl
týmu, A. Strnad říkal, že to
bylo zábavné, M. Chmúra je
rád, že se všichni snažili,
R. Pospíšil tvrdí, že to bylo
dobrý, F. Moulis si myslí, že
by se měl zlepšit, A. Hrabal
je rád, že jsme neskončili na
posledním místě, M. Domastovi se líbilo, jak hráli.
Žákyně Šája Kožená
a Martinka Musilová,
ZŠ Petlérská ■

Co nového se událo v Karate klubu?
Dne 15. února se konalo v Praze první kolo Národního poháru JKA seniorů a dorostenců
(za zkratkou JKA se skrývá
název Japonské asociace
karate - anglicky Japan Karate
Association, pozn. red.), na
který v odpoledních hodinách
navázalo první kolo České
národní ligy žáků. Z NP jsme
si přivezli dvě individuální
a jedno týmové ocenění.
Nejúspěšnějším závodníkem
našeho klubu byl David
Vyhnálek, který KATA vyhrál.

„Zlatý“ David Vyhnálek

Po vyřazovacích kolech se
dostal do semifinále, ze kterého
postoupil do finále, ale až ze
třetího místa. Ovšem ve finále
exceloval a všechny porazil.
V KUMITE se Davidovi tolik
nedařilo, ale šesté místo je rozhodně výborný výsledek. David
totiž nastupuje proti minimálně
o hlavu větším klukům.
Naše dlouhodobě vynikající
karatistka Kristýna Tesařová také neodjela s prázdnou.
V KATA dosáhla na stříbrnou
medaili a týden před závody
se jí podařilo získat černý
pásek a druhé místo, poprvé
za ženy, je dalším úspěchem.
A aby medailová sada byla
kompletní, tak KATA tým
mladších dorostenek Monika
Humlová, Laura Ondrejková a Anna Doležalová vybojoval bronz.
Nejen medaile jsou důležité,
protože k nominaci na
Mistrovství ČR jsou potřeba
body, které závodníci získají
za umístění do osmého místa.
To se povedlo ještě Lauře
Ondrejkové v KUMITE
(7. místo) a Kristýně Tesařové v KUMITE (6. místo).

Kristýna Tesařová – stříbrná medailistka
V letošní sezóně nemůžeme
bohužel vytvořit tým žáků pro
Českou národní ligu karate
JKA, proto náš oddíl půjčil
šikovné karatistky Šárku
Koritinovou a Annu Doležalovou oddílu z Jirkova.
Holky bojovaly a svými výhrami pomohly k průběžnému třetímu místu.
Výsledky I. NP JKA seniorů a dorostenců 2020
KATA tým: 3. místo A. Doležalová, M. Humlová, L.
Ondrejková

Mladší dorostenky: Laura
Ondrejková – 7. místo v KUMITE a 14. místo v KATA
Mladší dorostenci: David Vyhnálek – 1. místo v KATA a 6.
místo v KUMITE
Ženy: Kristýna Tesařová –
2. místo v KATA a 6. místo
v KUMITE
Muži: Matěj Kovářík – 15.
místo v KATA, Vladislav Kroutil – 16. místo v KATA
Josef Patík a Leona
Koritinová, Karate klub
Kadaň a Klášterec ■
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I naši nejmenší fotbalisté hrají svoji soutěž
Do projektu Fotbalové asociace České republiky s názvem Bambini 3+0 se nově
zapojili i naši nejmenší fotbalisté, které na této cestě provázejí trenéři: Martin Kroupa,
Marek Petrovec a Štefan
Málek.
„Jedná se o turnaj, který se
pokaždé koná v jiné lokalitě,
účastní se ho tři hráči bez
brankáře a útočí na malé
branky. Podstata celého projektu je v tom, že si děti ovládají hru samy, aniž by jim do
toho zasahoval trenér. Prostě
je vypustíme na hřiště
a necháme je kopat do míče,
jak ony samy chtějí,“ vysvětluje jeden z trenérů Martin
Kroupa. Ukazuje se, že tato

neřízená aktivita v dětech
vzbuzuje lásku k pohybu
a také k fotbalu. Díky tomuto
volnému způsobu hry získávají nejmenší fotbalisté vlastní zkušenosti s tímto krásným
sportem.
Již zmínění trenéři se starají
o předpřípravku ročníků
2012-2014 a přípravku ročníku 2011 v našem kláštereckém fotbalovém klubu.
„Zatím se snažíme kluky
nasměrovat k sebepoznání,
kladnému vztahu ke sportování na hřišti a soutěžení,
k přátelství v kolektivu
a samozřejmě také k fotbalu.
To je hlavní náplní přípravkové kategorie,“ dodává jedním
dechem Marek Petrovec. „Je

to citlivá práce s mládeží, ale
za pomoci rodičů, kteří jsou
opravdu skvělí, se nám to
daří,“ doplňuje trenér Málek.
V případě zájmu rodičů o přihlášení dětí narozených
v těchto ročnících do projektu

či na tréninky přípravek, je
možné kontaktovat trenéra
Martina Kroupu na telefonním
čísle 725 706 565.
Michal Holeček,
FK Klášterec nad Ohří ■

Tančím, tančíme, vesele se
bavíme…

Letos je před námi již 18. ročník taneční soutěže, na
kterou pravidelně srdečně zveme do tělocvičny ZŠ Petlérská žáky všech základních škol v Klášterci nad Ohří
a blízkém okolí. Vítaní zde samozřejmě bývají i jejich rodinní příslušníci či kamarádi, kteří přicházejí tanečníky
podpořit. Tančí se obvykle ve dvou kategoriích – jednotlivci
(rozděleno na žáky 1. stupně a 2. stupně) a skupiny. Bylo
domluveno, že taneční kroky v kategorii jednotlivci povede
mladý, talentovaný instruktor tance line dance Matěj
Hanzlík a jako hosté měli vystoupit děti z MŠ Bruslička
a klášterecké gymnastky Žabičky. Na letošní taneční akci,
která byla naplánována na 21. dubna na 13.30 hodin,
jsme sice nachystali i pěkné ceny, ale nyní po vyhlášení
nouzového stavu a uzavření všech škol, není bohužel jisté,
zda a kdy se zmíněná akce uskuteční. Sledujte nadále aktuality a facebook školy ZŠ Petlérská a DDM Volňásek. Děkujeme za pochopení.
Bohuslava Laudátová, Pavlína Černohorská ■

Silově vytrvalostní trojboj ovládl klášterecký Lukáš Paukner
Ve druhém ročníku fitness
souboje v M-clubu se 22.
února utkalo 10 žen a 14
mužů celkem ve třech disciplínách. Každý ze cviků (dřepy, bench press a mrtvý tah)
prováděli soutěžící vždy tři
minuty, a to se zátěží, ženy

s 30 % své váhy, muži se
70 %.
Ze všech žen se nejlépe dařilo
Blance Holáskové z Okounova, která během stanovené
doby stihla 130 dřepů, 122
bench pressů a 160 mrtvých
tahů. Mezi muži kralovali

Lukáš Paukner zachycen při závodění, foto Iveta Suková

odchovanci Fitness M-clubu:
v kategorii do 80 kg zvítězil
Dušan Šibík, v kategorii do
100 kg si zlatou medaili odnesl
Lukáš Paukner a v kategorii
nad 100 kg nejlépe zabodoval
Ondřej Linet.
Vítězové všech čtyř kategorií
se na závěr utkali o absolutní
výhru, během (jak jinak než)
tří minut museli udělat co nejvyšší počet angličáků. Nejvíc
sil měl Lukáš Paukner, který jich zvládl 69, druhá Blanka Holásková jich udělala
úctyhodných 63.
Vítězům i všem zúčastněným
gratulujeme k úžasným výkonům, děkujeme sponzorům:
PULS investiční s. r. o. Chomutov, Město Klášterec nad Ohří
a Kovovýroba Žihlo s. r. o.
a těšíme se na vás opět za rok.
Fitness M-Club
Klášterec nad Ohří ■

VÝSLEDKY
Pořadí ženy:
1. Blanka Holásková (Okounov)
2. Jana Mrkáčková (Chomutov)
3. Michaela Malá (Chomutov)
Pořadí muži do 80 kg:
1. Dušan Šibík (Klášterec nad
Ohří)
2. Vojtěch Malý (Chomutov)
3. Marcel Kočí (Chomutov)
Pořadí muži do 100 kg:
1. Lukáš Paukner (Klášterec
nad Ohří)
2. Petr Prokeš (Chomutov)
3. Milan Budák (Klášterec nad
Ohří)
Pořadí muži nad 100 kg:
1. Ondřej Linet (Klášterec nad
Ohří)
2. Pavel Ďuriš (Klášterec nad
Ohří)
3. Josef Sochor (Chomutov)
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Lyžák aneb Cesta tam a zase zpátky
V neděli 26. ledna jsme s žáky
sedmých, osmých a devátých
tříd vyrazili na lyžařský výcvikový kurz do Háje v Loučné
pod Klínovcem. Kurz trval pět
dní a spali jsme v penzionu
Hraničář, kde se o nás dobře
starali. V pondělí jsme tak
mohli hned ráno vyrazit na
první lyžovačku. Lyžovali jsme
každý den dopoledne i odpoledne, jen ve středu byla možnost jít na odpolední výlet do
zaniklé vesnice Königsmühle.
Žáci mohli také využít procházek, které organizoval Petr
Konůpka. Každý večer jsme se
pak scházeli v jídelně buď kvůli
přednáškám, nebo jsme si
zpříjemnili večer hrami. Myslím, že se kurz povedl a že byli

žáci spokojeni jak s pobytem,
tak i s programem. Ve čtvrtek
jsme už jen odevzdali vybavení a mírně unaveni jsme jeli
zpátky domů.
Vedoucí kurzu
Václav Homolka, ZŠ Školní

iVýživné
Advokátní kancelář Mgr. Bc. Michael Kis
Pomůžeme vám (nejen) při úpravě výživného pro nezletilé.
Kontaktujte nás na tel. čísle 474 650 007 či na e-mail: advocate@atlas.cz,
Popřípadě přes formulář na www.mujadvokat.com

SPORT, INZERCE

INZERCE
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ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Nádražní 224, Klášterec nad Ohří
Tradiční výrobce ložisek v Klášterci nad Ohří
hledá zaměstnance na pozice

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
• vyučení v oboru
• vyhláška č. 50/78 Sb. (min. paragraf 6)
• měsíční mzda 30 000 Kč

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 50 000 Kč
Dále hledáme pro doplnění stavu pracovníky do výroby na obsazení
volných pozic v profesích

BRUSIČ KOVŮ / SEŘIZOVAČ
LISAŘ • MONTÁŽNÍ DĚLNÍK • KALIČ
SEŘIZOVAČ / OPERÁTOR CNC • KONTROLOR
Nabízíme:
• stabilní pracovní prostředí u české společnosti s dlouholetou tradicí
• odpovídající platové ohodnocení
• 7,5 hodinová pracovní doba
• týden dovolené navíc
• příspěvek na penzijní připojištění
• bonus za odpracování plného časového fondu
• příspěvek na stravování v závodní jídelně
• zaměstnanecký program – výhodné mobilní tarify
• další beneﬁty (odměny za zlepšovací návrhy, odměny při životních jubileích)
• nástup ihned

Kontakt:
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení
telefon: 474 359 715 • e-mail: marcela.havlickova@zkl.cz

Krmiva
PRODEJNÍ AKCE 25+2 KG ZDARMA
na krmivo pro NOSNICE
Akce trvá od 1. 3. do 30. 4. 2020
nebo do vyprodání zásob.
Na naší prodejně dále najdete:
■ krmiva a potřeby pro koně,
domácí a hospodářská zvířata
■ výdejní a podací místo Zásilkovny
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U PRODEJNY
(pomoc při nakládce zboží do
vozu).
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Vlastník nabízí ZDARMA pronájem
4 ha vcelku orné půdy v Mikulovicích
u Vernéřova, ihned k dispozici.
Tel.: 602 586 411

INZERCE

Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude
jen klesat, díky plánované
restituční tečce. Tel.: 604 374 807

Kvízy pro chytré hlavičky
V únorovém vydání Kláštereckých novin jsme zvali vás, děti, na celodenní luštění hádanek a kvízů do městské knihovny.
Knihovna je také až do odvolání uzavřená, ale ve spolupráci se zaměstnankyněmi dětského oddělení jsme pro vás
připravili tuto malou náhradu. V příštím vydání novin se dozvíte, zda jste luštili správně.

KŘÍŽOVKA
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