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Blokové čištění města
je v plném proudu
V březnových Kláštereckých novinách jsme zveřejňovali harmonogram jarního blokového čištění města, který byl ovšem
v souvislosti s nařízením vlády o vyhlášení nouzového stavu
odložen a upraven tak, aby bylo možné čištění provést alespoň v omezeném rozsahu a aby se sídliště čistila nakonec.
Důvodem bylo zejména postupné uzavírání výrobních firem
a plná parkoviště ve městě.
Blokové čištění bylo tedy zahájeno 8. dubna. Kompletní upravený harmonogram naleznete na webových stránkách města.
Část města je již hotová a na začátek května jsou ještě plánované tyto zbylé lokality:
4. 5.

ul. Jana Ámose Komenského, Ciboušovská,
Souběžná

5. 5.

ul. Dlouhá, včetně parkoviště (propojka na
Aquapark) a obě strany chodníku, ul. Petlérská

6. 5.

ul. Ječná, Polní, Žitná, Krátká, Sportovní,
Luční a parkoviště za OD Centrum

7. 5.

ul. Družstevní, Okružní, Příčná a Lípová

11. 5.

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

12. 5.

ul. Na Vyhlídce a Mírová

13. 5.

ul. Školní včetně č. p. 511–516 (od křižovatky
s ul. Budovatelská k ul. U Potoka),
ul. Budovatelská a spojka Školní – Petlérská

14. 5.

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

15. 5.

silnice č. 13 od gymnázia k potoku, ul. Pod
Skalkou, Pod Pivovarem, Spojka – Olšová,
Okružní, Topolová, ul. Chomutovská od
gymnázia k potoku, obec Ciboušov

18. 5.

ul. Pod Stadionem a Královéhradecká

I tyto termíny mohou být v důsledku nepříznivého počasí
a nouzového stavu opět upraveny. Sledujte další informační
kanály města. O změnách jsou nejlépe informováni občané
již registrovaní do mobilního rozhlasu, dostávají informaci
o čištění své ulice formou SMS s předstihem. V jednotlivých
lokalitách bude samozřejmě také s předstihem 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.
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Na webových stránkách města
Klášterce nad Ohří je umístěna
záložka COVID-19
Jsou zde přehledně tematicky seřazeny tiskové zprávy vydané
radnicí v době nouzového stavu. Cílem není nahradit celostátní
média, ale informovat o nejdůležitějších změnách dotýkajících
se života v našem městě.
NAJDETE ZDE:
Výstupy ze zasedání Krizového štábu města
Vyjádření starosty k aktuální situaci
Vybraná vládní opatření a pokyny pro občany
Informace k fungování radnice, úřadů, škol, MHD
Ordinační hodiny praktických lékařů, pediatrů, zubařů
a některých lékařských specialistů,
Odkaz na každodenně aktualizovaný přehled Krajské hygienické
stanice o počtu nemocných v kraji a okrese (stav je zachycen
vždy k 17. hod. daného dne) a další důležitá sdělení.
Připomínáme také důležité kontakty na pracovnice odboru
sociálních věcí, školství a sportu. Pomáhají seniorům a zdravotně handicapovaným při zajištění roušek, nákupů a léků:
724 039 363 – Zdena Janichová
603 222 094 – Petra Makoli Glacnerová
739 605 449 – Jana Hotová
739 605 448 – Šárka Oujeská
607 807 914 – Lucie Černá
Volejte v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 10:00 hodin. Rozvozy budou každé úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách.
Pracovnice bude požadovat telefonický kontakt, adresu
a nákupní seznam. Při předání nákupu mějte připravenou hotovost. Prosíme, abyste svůj nákup pečlivě zvažovali a plánovali.
V ČR funguje také bezplatná informační linka a rozcestník
pro občany ohledně koronaviru 1212.
Zavoláme zpátky! Český červený kříž reaguje na společenskou izolaci mnohých seniorů, která vznikla důsledkem
protiepidemických opatření. Chrání jejich zdraví, ale na druhé
straně značně omezuje jejich kontakty.
Prostřednictvím webového formuláře na: www.zvladnemeto.cervenykriz.eu/zavolame-zpatky nebo zavoláním na telefonní číslo 222 734 846 nebo 221 228 008 může každý
senior projevit přání si prostě popovídat. Zvlášť školení dobrovolníci s ním naváží telefonický kontakt a budou si s dotyčným
povídat na nejrůznější témata, od života, přes koníčky, zážitky
apod. Nejedná se o informační ani krizovou linku.

Dostává se vám do rukou jakési speciální číslo Kláštereckých novin. Není označené jako
speciál, je zkrátka dubnové, ale je jiné než ta předchozí. Česká pošta nyní distribuuje
pouze tiskoviny pojednávající převážně o koronaviru a vyhlášeném nouzovém stavu. Jelikož
vám chceme přinášet aktuální informace z našeho města, přizpůsobili jsme dubnové vydání
nastalé situaci, kterou pociťuje každý z nás. Víte, že se zaměstnankyně městského ústavu
sociálních služeb na úkor své rodiny a pohodlí uzavřely s našimi seniory v domově? Jak
vnímají domácí výuku učitelé, rodiče nebo děti? Co vyhlášení nouzového stavu znamenalo
pro klášterecké hasiče nebo jak se dotklo chodu městského úřadu? A co můžete i přes karanténu dělat ve svém volném čase? Doufáme, že toto vydání Kláštereckých novin pro vás
bude stejně zajímavé jako ostatní. A jelikož česká nátura má ráda humor, a to za jakékoliv
situace, přinášíme vám i speciální pohled do historie a rozhodli jsme se otisknout i pár vydařených vtipů k současné pandemii. Děkujeme za přízeň a věříme, že v květnu se již dozvíte, na jaké akce se můžete těšit, přečtete si zajímavý rozhovor s Lenkou Jandlovou,
která vede sbor Gospel Gaia a křížovka už také nebude zahalena rouškou…
Zdraví redakce Kláštereckých novin ■
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
příroda se probudila ke svému životu, vše krásně
kvete, bohužel jak
mi dají za pravdu
všichni zahrádkáři,
je velké sucho.
Potud by se dalo říci, shoda více méně
s minulými roky. Avšak období, které nyní
prožíváme, je úplně jiné. Nejsou žádná
sportovní utkání, žádné kulturní akce,
a když se při procházce v přírodě potkáváme, ani se vzájemně nepoznáváme,
tedy alespoň já Vás nepoznávám v těch
rouškách. Nenavštěvujeme se s přáteli,
rodiči, rodinami a všichni se ptáte, jak
dlouho to potrvá? Bohužel musím odpovědět zcela nejasně – opravdu nevím.
Každý den sleduji zpravodajství a zprávy,
které mi docházejí na radnici, a stále
vidím či slyším rozporuplné informace
s nejasným cílem. Bohužel tedy nemohu
ani já vědět, jak se bude dále situace
v našem státě, kraji a městě vyvíjet.
Zatím jsme přestali počítat s většími
akcemi do konce června. Dále budeme
reagovat na aktuální vývoj a nařízení.
Mám možnost v tomto nelehkém období
sledovat dění v celém městě a musím
potvrdit, že lidské charaktery se nejvíce
ukazují v krizové době. Na jedné straně
tak smekám přede všemi aktivními, kteří
neváhali přispěchat s pomocí ať již šitím
roušek, pomocí s roznosem či nákupy
seniorům, všem pečovatelkám, jejichž
práce po městě je ještě více náročná,
kuchařkám, které v domově pro seniory
vylepšují pochoutkami život našim babičkám a dědečkům a samozřejmě dobrovolnicím, které s nimi neváhaly zůstat
v dobrovolné karanténě nepřetržitě bez
ohledu na své rodiny. Pomoc našich dobrovolných hasičů již bereme jako samozřejmost, tak to ale není. Strážníci naší
městské policie se pak bohužel musí utkávat s těmi druhými, kteří mají vše takzvaně, jak to říci slušně, na háku. Bohužel
zákony této země neumožňují řešení, po
kterých řada z vás volá. Mnoho z vás si
tak zcela jistě neumí představit, čemu
jsou tito naši kolegové vystavováni, přece
však svoji práci dělají zodpovědně a poctivě. Naplánovaným tempem pak v našem
městě probíhají investiční akce. Netřeba
připomínat přestavbu a proměnu našeho
kulturního domu v multifunkční centrum
s knihovnou, klubovnami a kavárničkou.
A ulice Nádražní? Mám mnoho dotazů,
zda opravdu tato „vizitka“ města bude
rekonstruována. Ano, smlouva je podepsána, začínáme. Nikdo se do toho před
námi nepustil, nebude to jednoduché,
držte nám palce.
Pevné nervy, pevné zdraví a pozitivní
náladu.
Štefan Drozd, starosta města ■
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Zaměřeno na současné opravy a práce ve městě
Pódium v letním kině je dokončené
V minulém čísle Kláštereckých novin jsme vás informovali
o probíhající třetí etapě oprav v letním kině, která spočívala
v kompletní rekonstrukci pódia včetně promítacího plátna,
střechy a elektroinstalace. Práce jsou dokončeny, na fotografiích vidíte novou podobu pódia i zadní části viditelné ze
zámeckého parku a od budovy gymnázia, nevzhledná konstrukce plátna je nově opláštěna dřevěným roštem. Současná
situace kolem pandemie koronaviru a s ní související opatření
Vlády ČR nám nedovoluje připravovat program letního kina,
ale věříme, že si již brzy opět budeme moci atmosféru přírodního promítání užít.

Lávky v cykloparku dostaly nový povrch
Po znovuotevření parku v Královéhradecké ulici, ve kterém byla
v loňském roce dokončena úprava sítě cest pro jízdní kola i například in-line brusle, byly právě ze strany bruslařů častým terčem
kritiky nové lávky přes Podmileský potok. Nové lávky byly
navrženy jako ty původní s povrchem z dubových fošen. Bohužel
nové dubové fošny se vlivem počasí a působení povětrnostních
vlivů ve velmi krátké době zkroutily a pro in-line se staly spíše
překážkou. Na podnět komise sportu připravil odbor výstavby
a rozvoje města ve spolupráci se společností Severočeská stavební Klášterec, a.s. úpravu lávek, která spočívala v demontáži
všech fošen, jejich zformátování a zhoblování o sílu vodovzdorné
překližky. Ta nově tvoří povrch lávek. Věříme, že nová povrchová
úprava lávek přispěje nejen sportovcům ke zpříjemnění využití
nového parku.

Práce pokračují i v zámeckém parku
Každoročně se město zaměřuje
i na opravy v městské památkové
zóně, na zámku a v zámeckém
parku. Nyní byla dokončena oprava severní fasády zámku a pokračuje se na nádvoří opravou fasády
na zámecké věži. Zároveň nyní
začínají práce na opravě korunní
římsy barokního letohrádku sala
terrena a v brzké době budou
zahájeny práce na opravě části
parkové zdi, a to ve Vodní ulici.
Odbor místního hospodářství,
dopravy a životního prostředí provedl každoroční údržbu parkových
cest a nově nainstaloval k řece
dřevěné cedule, jak správně krmit
kachny a jiné vodní ptáky.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Klášterecká kyselka, s. r. o. dělá město hezčí
již 5 let, sluší se ji tedy blíže představit
Místní technické služby
nevznikly ze dne na den, jak
by se zdálo. Občané v minulosti stále častěji žádali
o zlepšení kvality služeb
a také městu chyběl rychlý
a flexibilní poskytovatel, když
muselo bezprostředně reagovat na nějakou potřebu či
havárii. Proto na začátku roku
2014 vznikla na městském
úřadě pracovní skupina, která
se začala tímto problémem
zabývat. Jejich úsilí vyvrcholilo založením tzv. malých
technických služeb v dubnu
2015. Společnost převzalačást činností od společnosti
Marius Pedersen a. s., která
zde do té doby prováděla veškeré úkony technických služeb.
Při vzniku malých technických služeb bylo využito
názvu již existující společnosti Klášterecká kyselka, která byla od roku 2008 v původním zaměření utlumena.
V současnosti je jejím jediným vlastníkem město Klášterec nad Ohří.
Společnost Klášterecká kyselka s novým zaměřením
z oblasti technických služeb
fungovala od 12. 11. 1996
se sídlem v Cihlářské ulici
č. p. 627.
Nyní sídlí na adrese městského úřadu. První provozovna
byla v areálu firmy JJK
v Ciboušově. V červnu 2016
se Klášterecká kyselka přestěhovala do areálu aquaparku, v únoru 2020 do nově
zrekonstruované budovy.
V roce 2015 byl z rozpočtu
města navýšen základní kapitál Kyselky o 5 milionů Kč
a tento byl spolu s finančním
majetkem z minulých let
(240.000 Kč) postupně využit

pro nákup vybavení a krytí
nákladů spojených s počátečním provozem.
První technické vybavení
bylo pořízeno především pro
činnosti sestávající z údržby
dešťové kanalizace a dopravního značení, úprav okolí
komunikací, zimní údržbu
schodišť, prostranství a zastávek MHD, svozu odpadkových košů a kusového odpadu, sanace černých skládek,
dopravy objemného odpadu
na sběrný dvůr a péče o místní hřbitov.
K výše uvedeným činnostem
přibyly postupně během let
ještě tyto činnosti: údržba
městské zeleně (část subdodavatelsky), zeleně v průmyslové zóně a zámeckém
parku, údržba a kontrola dětských hřišť, komunikací,
městského mobiliáře a kašen,
lázeňského parku a technický
dozor na stavbách a akcích,
kde není investorem město,
a správa veřejných záchodků.
Další činností je například
drobná údržba nebytového
prostoru města.
V průběhu let jsme dokupovali potřebnou techniku, která byla nutná pro plnění úkolů
a činností zadaných městem
Klášterec nad Ohří. V současnosti disponujeme čtyřmi
vozy Ford Transit, šesti kontejnery, vozem Peugeot Partner, čtyřmi žacími traktůrky,
víceúčelovým komunálním
strojem HAKO, UNC-nakladačem, malým nákladním vozem Piaggio a víceúčelovým
komunálním traktorem Zetor.
Vedle toho vlastníme drobné
stroje jakopily, míchačku na
beton, křovinořezy, dílenský
jeřábek, elektrocentrálu, frézu na pařezy, štěpkovač, sbí-

ječku, čerpadla, malý pásový
nakladač a mnoho dalšího
potřebného nářadí.
Společnost Klášterecká kyselka realizuje také větší jednorázové zakázky. Krátce zmíním např. úpravu epitafů na
hřbitově, opravu tanečního
parketu po vytopení v bývalém
klubu Klubíčko, likvidaci sušáků a klepadel ve městě nebo
likvidaci primárního potrubí
u výměníkové stanice na průmyslové zóně. Při havárii
vodovodu u domova důchodců
jsme s hasiči zabezpečovali
přísun pitné vody. A dále městu pomáháme při haváriích,
které vznikají vlivem povětrnostních podmínek, technickou závadou a podobně.
Vedle výše uvedených činností pomáháme příspěvkovým organizacím města, jako
jsou školy, školky apod. Naše
služby také využívají právnické osoby, například Povodí
Ohře, SČVaK, STAVMAX, ČD,
SVJ, SBD i jiné, které nás
o pomoc požádají.
Dalším naším neméně významným počinem jsou
služby občanům města,
kde pomáháme s likvidací
odložených věcí, s vyklizením
sklepů a bytů. Velmi nás těší
jejich poděkování, které nejčastěji probíhá při osobním
setkání nebo po telefonu.
Činnosti jsme zahájili v počtu
osmi zaměstnanců. Postupným rozšiřováním činnosti

stoupl počet stálých zaměstnanců na patnáct. Během
pětileté existence jich Kyselkou prošlo na třicet. Pro
sezónní činnosti, jako jsou
například úpravy záhonků,
sázení květin, údržba zeleně,
si najímáme brigádníky z řad
důchodců či studentstva.
Funkci jednatele zastává od
prosince 2019 Jiří Prokopec.
Celý svůj profesní život pracuji s lidmi, a tak se nestydím
říci, že největším bohatstvím firmy jsou právě
zaměstnanci. Konkurence
na trhu práce je velká, a i proto jsme se zaměřili na spolupráci s Úřadem práce a na
uchazeče hůře uplatnitelné
na trhu práce. Přijali jsme
takto osm lidí, kteří se u nás
velmi dobře zapracovali.
I práce s nimi je součástí
myšlenky „sociálního podniku“. Pracovníkům nabízíme
řadu benefitů jako stravenky,
pomoc s oddlužením, zajištění pitného režimu, vitamínů,
praní montérek, nové zázemí
a hlavně slušné a poctivé jednání.
Jaroslav Krejsa,
ředitel společnosti
Klášterecká kyselka, s. r. o.
■

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
V průběhu roku 2019
jsme se postarali o svoz:
63 tun odpadu
z odpadkových košů
(vývoz 2x týdně)
217 tun kusového
odpadu, velkých
odložených věcí
u bytových domů
45 tun odpadu
z černých skládek
397 tun biomasy
vzniklé při údržbě
zeleně
a vysázeli jsme na
10.000 ks květin ve
veřejném prostoru.

AKTUÁLNĚ
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Policie v Klášterci pracuje nyní nepřetržitě,
uložené pokuty jdou do tisíců korun
Zavedení mimořádných preventivních opatření v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru na území ČR se
bohužel ani v Klášterci nad
Ohří neobešlo bez použití
represivních prostředků. Již
krátce po jejich zavedení
(mezi 16. a 23. březnem) evidovala městská policie 11
neuposlechnutí výzvy úřední osoby, z toho dvakrát byla
uložena pokuta na místě,
v šesti případech byla věc
oznámena a předána k šetření
správnímu orgánu a tři případy
skončily domluvou. K 17. dubnu bylo evidováno celkem 208
událostí spjatých s porušováním zavedených bezpečnostních opatření.
Případy byly řešeny jednak
z vlastní iniciativy strážníků
(hlídky, kamerový systém), jednak na základě oznámení občanů. Ve většině z nich stačilo
dotyčné upozornit, že porušují
pravidla. Někteří se ovšem i přes
to odmítali preventivním opatřením podrobit, proto následovaly tyto represivní kroky:

3 pokuty v celkové výši
15 tisíc korun za neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu pravomoci postoupené správnímu orgánu
37 oznámení o podezření
ze spáchání přestupku
proti Zákonu o ochraně
veřejného zdraví předaných k šetření správnímu
orgánu
dalších 38 případů je ve
fázi rozpracování spisu
a budou rovněž oznámeny
správnímu orgánu. Přestupky se týkaly pohybu
osob na veřejnosti bez
zakrytí dýchacích cest,
shlukování nebo porušení
opatření omezujícího pohyb
na veřejném prostranství
na dobu nezbytně nutnou.
Ve stejné době byli navíc
ve 20 případech trestáni
pokutou na místě občané
za porušení právních předpisů zakazujících požívání
alkoholu na veřejnosti či
kouření na místě, kde je to
zakázáno, tedy v nepřímé

souvislosti s koronaviromými opatřeními. Díky
nim poputuje do městského rozpočtu 65 tisíc korun.
Ubylo dopravních přestupků, ovšem našly se
i výjimky.
Strážníci byli v nově nastalé
situaci přerozdělení do služeb
a pracují nyní nepřetržitě,
včetně hlídek. Pro výkon služby, při které dochází k přímému kontaktu s jinými osobami,
byli vybaveni ochrannými
pomůckami, kterými je zásobil
Krajský úřad Ústeckého kraje,
další pro ně zakoupilo město.

Vedle své běžné pracovní
agendy (reakce na podněty
občanů, řešení přestupků,
zadržení pachatelů trestných
činů, spolupráce se záchrannou službou) se dle instrukcí odboru sociálních věcí,
školství a sportu věnují rovněž zajištění rozvozu roušek,
převážně pro místní seniory,
a dovozu potravin z potravinové banky do domova pro
seniory.
Městská policie vyjádřila
poděkování občanům, pro
které je dodržování přijatých
opatření samozřejmostí.

Najděte pět rozdílů
na obrázku místního hřbitova

Šestiměsíční odklad plateb
nájemného v nebytových
prostorech města
Radní schválili šestiměsíční odklad plateb nájemného a nákladů na služby pro všechny nájemníky v nebytových prostorech
města za dobu trvání nouzového stavu. Platby za období od
12. 3. do 30. 4 (v případě prodloužení nouzového stavu déle)
tak mohou být uhrazeny až na konci října 2020. Dále se
budeme řídit dle zákona, který je momentálně ve schvalovacím procesu. Případné žádosti o prominutí nájemného
budou posuzovány až po ukončení nouzového stavu. V případě dotazů se obraťte na odbor správy majetku, telefon:
474 359 634, e-mail: frajbisova@muklasterec.cz.

Děkujeme Lê Việt Linh a Van Cuong Truong z prodejny v Pražské ulici za dar v podobě dezinfekce pro potřeby města,
domova pro seniory, školky, městské policie, kláštereckých
hasičů a Policie ČR. Velmi si pomoci vážíme.

Jaký je rozdíl mezi původním rozkvetlým hřbitovním záhonkem a tím „holým“? My jsme na to přišli – je to bezohlednost, chamtivost, neúcta, nestydatost a hyenismus. Štěstí
ukradené květiny zloději jistě nepřinesou.

Kdo má významný podíl
na záchraně života?
Ředitel kadaňské nemocnice,
MUDr. Bc. Petr Hossner MBA,
vyjádřil poděkování Městské
policii v Klášterci nad Ohří,
která v rámci jednoho ze
svých zásahů svým operativně rychlým postupem přispěla
k ošetření pacienta a s velkou
pravděpodobností i k záchraně jeho života.
19. března během noční služby byl na centrálních operačních sálech v Kadani chirurgickým týmem operován
pacient s masivním krvácením způsobeným pořezáním
od skla. Dle informace od ošetřujících lékařů byl prvotní

zásah strážníků a ošetření
poranění, které vedlo ke zmírnění masivního krvácení, rozhodující. Po operaci v nemocnici v Kadani byl pacient
přeložen vzhledem k závažnosti poranění na vyšší pracoviště do Ústí nad Labem.
Dle tiskového mluvčího Krajské
zdravotní, a. s., Iva Chrásteckého, byl pacient přijat v ústecké Masarykově nemocnici na
klinice úrazové chirurgie
a následně byl hospitalizován
na neurochirurgické klinice. Po
nezbytné hospitalizaci byl přeložen zpět do kadaňské nemocnice na doléčení.
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Úřední hodiny městského úřadu:
pondělí, středa 7.00–11.00, 12.00–17.00
pátek 12.00–14.30
Mimo úřední hodiny je budova uzamčena.
Prosíme o respektování všech opatření
– zakryté dýchací cesty, rozestupy.
Zvažte osobní návštěvu a preferujte kontakt telefonicky (474 359 600 – vrátnice,
474 359 601 – podatelna)
či e-mailem (info@muklasterec.cz).
Czech POINT lze vyřídit i mimo úřední
hodiny po telefonické domluvě
(474 359 603, 474 359 664, 474 359 687).

Zasedání zastupitelstva
se přesouvá na květen
Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří, které
se mělo konat v dubnu, bude
svoláno na čtvrtek 14. května
2020 od 15 hodin a uskuteční
se ve Společenském domě
Panorama. Bude zde nutné
dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření,
což znamená rozestupy mezi
osobami 2 metry či zakrytí
dýchacích cest. Pro veřejnost
budou vyhrazena místa
v předsálí, zasedání tam
bude přenášeno online. Pří-

tomní občané mohou jednotlivě vstupovat do sálu k pultíku s mikrofonem. Do
diskuze se však můžete
zapojit i zasláním příspěvku
předem na e-mail: hodicova@muklasterec, příspěvek
bude přednesen tajemnicí
městského úřadu. Děkujeme
za respektování veškerých
opatření, osobní přítomnost
na zasedání zvažte, bude
opět přenášeno online i na
kanále YouTube: Aktuality
Klášterec.

AKTUÁLNĚ

Odbor sociálních věcí, školství
a sportu informuje:
Projekt Poznáváme společně odložen na září
Vážení studenti senioři, velice nás mrzí, že musíme letošní
jubilejní 5. ročník projektu předčasně ukončit, bohužel nám
současná situace nedovoluje v kurzech pokračovat. Nařízení
MZČR nám ani neumožňují vám osobně předat certifikáty
o ukončení studia v kině Egerie jako v předchozích letech,
proto vám budou postupně zaslány poštou. Nicméně nezoufejte, již pro vás připravujeme kurzy na další školní rok a opět
se budete mít na
co těšit. Pečlivě
prosím sledujte
webové stránky
města a GSOŠ,
kde se během
května až června
objeví přihlášky na
další školní rok.
Přejeme vám pevné zdraví a těšíme
se snad už v září.
Sbírka použitého ošacení se posouvá
Vzhledem k současné situaci sdělujeme, že se neuskuteční
sbírka použitého ošacení v termínu od 11. do 13. 5. 2020,
jak jsme avizovali. Sbírka, kterou dvakrát ročně pořádáme
ve spolupráci s Diakonií Broumov, se uskuteční v náhradním
termínu, o kterém budete včas informováni.

Pitné pavilony v lázních
jsou již otevřené
Dle nařízení Vlády ČR mohlo
město opět otevřít pitné pavilony v Lázních Evženie, a to
od pondělí 27. dubna 2020.
Pitný pavilon s Kláštereckým
a Městským pramenem je
otevřen od pondělí do neděle
od 8:30 do 17:00 hodin.
Pouze se zde stáčí minerální
voda, prodej zboží bude zahájen až s otevřením turistických
informačních center v další

etapě uvolnění vládních opatřeních. Pitný pavilon Evženie
je rovněž otevřen každý den,
a to od 10:30 do 17:00 hodin.
Vstup do obou objektů je
umožněn pouze po jednom
a samozřejmě se zakrytými
dýchacími cestami. Venku by
pak návštěvníci měli dodržovat rozestupy. Obě provozovny byly před otevřením
kompletně dezinfikovány.

Hudební divadlo Hnedle vedle Tomáše Bartáka
pravidelně hraje pro děti online, termíny živých
vysílání najdete na facebookových stránkách divadla.

ROZHOVOR S...

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

04/2020 | strana 8

Rozhovory na téma současné situace
V dubnových Kláštereckých novinách se zaměřujeme na současnou situaci ohledně celosvětové pandemie
koronaviru. Rozhodli jsme se namísto tradičního rozhovoru udělat několik menších.
Jelikož ten dělá to a ten zas tohle… a všichni dohromady udělají moc.

Rozhovor s… Miloslavou Koubovou o domácí výuce:
Při natáčení anglické výslovnosti mi do mikrofonu kokrhá kohout…

Vyučujete na gymnáziu
anglický jazyk a výtvarnou
výchovu. Jak probíhá z Vaší
strany distanční výuka?
Naše škola, Gymnázium
a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, používá Edupage, což je elektronická
třídnice a žákovská. Přes ni
můžeme zadávat úkoly, posílat zprávy studentům nebo
i rodičům. Také se učitelé
začali zapojovat do týmové
online výuky přes Microsoft
Teams. Individuálně doučuji

přes Skype, proto jsem si
také půjčila malou tabuli
a magnety a "frčím" výuku ze
své pracovny. Pro nejmladší
studenty, tj. pro primány, připravujeme spolu s mým
mužem výuková videa, která
stříháme pomocí Movie Maker
a umisťujeme na YouTube.
Tady vznikají občas humorné
situace. Například když natáčíme přes citlivý mikrofon
výslovnost slovíček a do toho
kokrhá kohout, cvrlikají vrabci, cukrují hrdličky, někdo
túruje motorku... Kromě
povinných úkolů připravuji
také občas dobrovolné aktivity zábavného charakteru,
jako je například práce s písničkami a videi na YouTube.
Snažím se studenty nezahltit
přemírou domácí práce, protože v některých rodinách
může být problém s používáním moderních technologií pokud je například někde víc
sourozenců, rodiče mají
home office a tak podobně.

Týká se výuka na dálku
i výtvarné výchovy?
Já osobně jsem se držela
doporučení ministra školství
a zaměřovala jsem se na
svůj hlavní předmět, angličtinu.
Avšak
vzhledem
k tomu, že, jak jsme se
nedávno dozvěděli, většinu
studentů už do konce školního roku neuvidíme, připravím i nějaký malý projekt
z výtvarné výchovy.
Je to určité zpestření baví Vás to nebo se těšíte
na „staré koleje“?
Je to svým způsobem dobrodružství. Musím vymýšlet
vhodné typy aktivit, aby je
studenti dokázali samostatně zvládat, učím se pracovat
s novými technologiemi.
A musím říct, že mě těší přístup našich studentů. Naprostá většina z nich je zodpovědná a spolupracuje. Nic
ale nenahradí osobní kontakt, ten mi schází hodně.

Jako kdyby mi chyběl svěží
vzduch. Těším se, až zase
budeme moci do školy přijít
- samozřejmě pokud to bude
z hlediska epidemiologického
alespoň relativně bezpečné.
Jak snášejí tento typ
výuky studenti?
To záleží na typu osobnosti.
Pokud je někdo introvert, tak
mu škola zas tak moc nechybí. Studentům se líbí, že
mohou vstávat později, že si
mohou denní program řídit
podle svého. Mnohým však
schází sociální kontakty, stejně jako nám, dospělým.
V tom jsme na jedné lodi.
Také se jim určitě lépe vstřebává látka, pokud si ji nemusí
sami načítat v učebnicích.
Ocitli jsme se v hodně zvláštní
době. Kéž by nám, kromě
zdravotních, ekonomických
a jiných problémů, přinesla
i nějaká dobrá ponaučení
včetně těch, jak zlepšit české
školství.

Rozhovor s… Filipem Foukalem o činnosti hasičů
Z jakých důvodů se v minulosti svolávalo jednání krizového štábu města?
V minulosti naše město nezastihl žádný z krizových stavů,
nebylo tak nutné svolávat krizový štáb k řešení nouzové
situace. Scházel se jednou až
dvakrát ročně k procvičení
svolávání a proškolení členů
štábu. V posledních dvou
letech prochází krizové řízení
aktualizací svého fungování
a celé dokumentace, takže
nebyl štáb svoláván. Na letošní rok bylo naplánováno větší
cvičení, což však přerušil
vyhlášený nouzový stav.
Naštěstí se potvrdilo, že krizový štáb je dobře fungující
složkou našeho města. Podobným orgánem je povodňová
komise, která byla v minulosti
svolána k řešení povodňového
stavu na území města, bylo to
naposled v roce 2012, kdy nás
potrápily ledové jevy na řece
Ohři.

Myslíš, že na letošní čarodějnice budou hasiči vyjíždět k méně požárům?
Obecně čarodějnice nejsou
v posledních letech tím, co
hasiče zaměstnává, nejvíce to
jsou už dva roky trvající sucha.
V roce 2018 a 2019 to znamenalo opravdu vysoký počet
požárů v přírodním prostředí,
často kvůli nezodpovědnosti
lidí. Bohužel i letošní předpověď vypadá na suché léto, takže se intenzivně připravujeme

na vyšší počet lesních požárů,
ačkoli bychom byli rádi, aby
lidé byli zodpovědnější a dbali
doporučení a nařízení ohledně
chování v přírodě.
Co znamená/znamenalo
vyhlášení nouzového stavu
a vůbec situace kolem
koronaviru konkrétně pro
klášterecké hasiče?
Tato krizová situace je prozatím o dost jiná, než jaké se
daly čekat. Již několik let jsme
jednotka předurčená pro plnění úkolů k ochraně obyvatelstva, takže se cvičíme
v činnostech jako stavba nouzového ubytování, obsluha
zařízení pro úpravu pitné vody,
zabezpečení činností při
povodních a podobně. Ač jsme
vybaveni a připraveni na události s biologickým ohrožením,
zasáhla tato krize celé území
našeho státu a to je za dobu
mého působení u hasičů
poprvé. Někde jsem četl, že

od 2. světové války poprvé
vůbec. Každopádně to pro nás
znamenalo omezení preventivně výchovné činnosti, abychom přicházeli do styku
s veřejností co nejméně,
a uzavření hasičské stanice
pro veřejnost. Museli jsme
nastavit vnitřní pravidla pro
případ styku s nakaženým člověkem, ale to nás zatím
naštěstí nepotkalo. Ve správě
jednotky je právě i krizové
řízení, takže příprava na jednání krizového štábu je
samozřejmostí. Plnili jsme
také pokyny krizového štábu,
což znamenalo dezinfekci
města, distribuci dezinfekce
a
ochranných
pomůcek
a výpomoc městskému ústavu
sociálních služeb pro jejich krizové opatření. Tady bych chtěl
vyzdvihnout všechny, co se
neváhali nabídnout s pomocí
nám samotným, což byl například Antalya kebab a Josef
Suchý, kteří nám nabídli jídlo
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zdarma, naši vietnamští spoluobčané z prodejny Potraviny
Svět, kteří nám darovali dezinfekci a nápoje, nebo pan Petr
Švejda, který na můj dotaz na
postele pro personál domova

pro seniory ani chvilku neváhal
a čtrnáct nám jich nechal
dovézt hned druhý den. Těm
patří za nás hasiče obrovské
díky. Nejvíce mě však překvapila většina veřejnosti s pomo-

cí druhým, ať to bylo šití roušek nebo pomoc s nákupy
seniorům. Ač zvěsti o našem
národě hovoří ne vždy úplně
lichotivě, tak obyčejní lidé prokázali obrovskou a pro mě

ROZHOVOR S...

neuvěřitelnou
solidaritu
v době krize, která podle mě
nemá ve světě obdoby. Těm
patří obrovské poděkování,
protože bez nich by to měly
záchranné složky o dost těžší.

Rozhovor s… Radkou Hodicovou o chodu městského úřadu
Jak fungoval v nouzovém
stavu městský úřad?
Městský úřad fungoval po
celou dobu, nelze ho jen tak
zavřít, jsme povinni pro občany zabezpečit většinu agend.
Museli jsme tak přijmout
celou řadu opatření pro pří-

pad, že by došlo k nákaze
mezi zaměstnanci. Rozdělili
jsme personál do dvou skupin
tak, aby do případné karantény šla pouze jedna skupina
a chod úřadu tak nebyl zcela
paralyzován. Omezili jsme
jak osobní setkání mezi

zaměstnanci, tak i s občany.
I my sami jsme zjistili, kolik
věcí se dá vyřídit elektronicky
nebo telefonicky. Chtěla bych
poděkovat všem zaměstnancům za aktivní přístup a všem
občanům za pochopení a spolupráci.
Také fungování samosprávy
se změnilo. Rada města sice
zasedala dál, jen jsme přijali
potřebná ochranná opatření,
ale zasedání zastupitelstva
možná nebyla. To se postupně uvolňovalo, za přísnějších
hygienických podmínek se
bude konat 14. května.
Nyní je radnice již otevřena bez omezení?
Od 20. dubna je městský úřad
otevřen po dobu běžných
úředních hodin, tedy v pondělí, ve středu a v pátek. Je to

méně, než jsou občané zvyklí,
neboť za normálních okolností
jsme tu pro ně i v tzv. neúřední dny. Ale i přesto bych chtěla
apelovat na všechny, aby
svou osobní návštěvu zvážili
a nejlépe zavolali předem, zda
je nezbytná.
Jak jsi skloubila práci
s péčí o děti, které zůstaly
ze dne na den doma?
Práce bylo zejména ze začátku opravdu až nad hlavu, pracovala jsem i po večerech
z domova, takže spousta věcí
v domácnosti musela jít stranou. Děti jsou ale naštěstí
samostatné, školu nemusím
řešit vůbec. Za dosud nedoceněný vynález jsem v nouzovém stavu začala považovat školní jídelny.
Adéla Václavíková ■

Jak se vám žije a/nebo pracuje v karanténě?
Když nám ve škole oznámili, že budeme doma, myslela jsem
si, že to bude třeba na týden, ale vůbec mě nenapadlo, že
budeme doma takovou dobu. Je dobré, že můžu trávit víc
času s rodinou a chodit do přírody. Ale jsem smutná, že nemůžu chodit na zájmové kroužky a také mi chybí kamarádi. Učením teď trávím víc času než před karanténou a také jsem víc
kreativní. Pustila jsem se do dodělání věcí, které jsem někdy
v minulosti začala, ale nedokončila.
Terezka Hodková, žákyně sekundy GSOŠ ■
Náš okruh maminek s dětmi byl zvyklý skoro denně něco
podnikat. Setkávaly jsme se v mateřském centru Haváček,
ve Volňásku, kde jsme s dětmi něco vytvářely, v ZŠ Krátká
zase na gymnastiku. Děti si hrály mezi sebou. A najednou
jsme musely všechny zůstat doma. Obě mé děti odmítaly
nosit roušku, takže následovalo "vězení" mezi čtyřmi stěnami.
Bylo k zbláznění vymýšlet pořád nějakou zábavu, když už
děti nic nebaví. Jaká radost pak přišla, když vláda povolila,
že děti do dvou let mít roušku nemusí. Mohla jsem s nimi
konečně ven! Hned to zvládáme lépe, chodíme co nejčastěji
do přírody a scházíme se na louce aspoň s jednou kamarádkou.
Martina Vaníčková, na mateřské dovolené ■
Pracuji z domova na home office. Je fajn, že v dnešní době
taková možnost vůbec existuje. V současné krizové situaci
je to velmi dobré řešení, ale po pravdě bych takhle dlouhodobě
pracovat nechtěl. Nejhorší na práci z domova je, že se tu
vytrácí hranice mezi pracovním a volným časem, člověk vlastně pracuje průběžně pořád. Samozřejmě se snižuje kontakt
se spolupracovníky, který zkrátka ani hojně používané videohovory plně nenahradí. Co se týká vedení lidí, mám ve svém
týmu naštěstí zodpovědné zaměstnance, takže oddělení funguje. Je to částečně oborem, ve kterém pracujeme, ale také
tím, že někteří z nich již mají s prací z domova vlastní zkušenost.
Libor Šindelář, vedoucí IT oddělení ■

My nyní pracujeme „za zavřenými dveřmi“, tzn. řešíme hodně věcí elektronicky a po telefonu, většinou plánované
a akutní případy. Lidé si volají předem, náš úkol je rozhodnout, zda se jedná o akutní případ či ne. Když se domluvíme
na osobní prohlídce, tak přijdou a zaťukají na dveře, čekárna
je prázdná. Co se týká testů, tak jsme v naší ordinaci neevidovali žádné podezření na onemocnění koronavirem, ale
z preventivních důvodů jsme na testy odeslali několik osob
pečujících o seniory. Vystavili jsme také několik e-neschopenek kvůli nařízené karanténě pro lidi vracející se ze zahraničí. Největší problém na karanténě vidím v rostoucí panice,
lidé mají strach chodit ven, neustále sledují zprávy a svůj
zdravotní stav. V tomto plně souhlasím s veřejně propagovanými názory profesora Pavla Koláře. Nejlepší prevencí je
optimismus, zdravé jídlo, otužování, dostatek spánku
a pohybu na čerstvém vzduchu.
MUDr. Romana Zedníková, praktická lékařka ■
Jako provozovatelka jógového studia a baletní školy jsem
musela dočasně uzavřít prostory, ve kterých jsem vykonávala
svoji podnikatelskou činnost. Jelikož to je můj jediný zdroj
obživy, je to pro mě drastické řešení a nelehká situace hlavně
po stránce materiální. Snad se vše brzy vyřeší. Snažím se
zůstat klidná, což se mi daří hlavně díky józe a meditacím.
Věřím, že i tyto těžké životní události nás nakonec někam
posunou a něco nás naučí. Mnohem těžší a smutnější pro mě
je, že se nevidím se svými malými jogínky a baletkami, po
kterých se mi moc stýská a na které často myslím, zda doma
trochu protahují svá tělíčka. Stýská se mi po mých klientech
a příjemné atmosféře a energii, kterou si společně ve studiu
předáváme. Myslím na babičky z domova pro seniory, kam
nyní nemohu docházet na pravidelné lekce jógy. Jim i vám
všem přeji silnou víru a dobré zdraví.
Ivana Toušová, OSVČ ■

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

04/2020 | strana 10

Přinášíme tip na zabavení dětí od místní autorky: gamebook
S dětmi to v karanténě není
vůbec snadné. Všechny hry,
které známe, jsme si s nimi
už zahráli, všechno jsme již
přečetli, nakreslili, vyrobili,
a ptáme se: co dál? Máme pro
vás jeden tip od autorky knih
Renaty Šindelářové: co
takhle gamebook?
Je to kniha, ve které čtenář
do jisté míry sám vytváří
děj.
Gamebook, který vám chceme představit a jehož název

je Tajemství pokladu svatého Václava, je určený pro
děti 9–13 let, proto je postavený o něco jednodušeji.
Ke svobodným volbám čtenáře, jak bude děj pokračovat, nedochází tak často. Tím
pádem je v knize mnohem
méně odboček a celý příběh
se stává přehlednějším. Místo
toho je ovšem každá stránka
zakončena úkolem, bez jehož
vyřešení nelze pokračovat ve
čtení dál. A protože každé
zadání úkolu doprovází také
obrázek, máme tu knihu, kde
na každé sudé straně je text
a na každé liché obrázek.
Úkoly jsou přitom velmi
různého charakteru. Někdy
je k jeho řešení třeba
zapojit logiku, jindy zase
obrazovou představivost.
Některá zadání se také odkazují na určitou znalost z textu,
takže tu vzniká zpětná kontrola, že čtenář vnímá, co čte,
a že tomu rozumí.
V Tajemství pokladu svatého
Václava se děti navíc dozví
pár zajímavostí z české
historie. V průběhu celé kni-

Děti následovaly Alexe do tréninkového prostoru. Půjčili si každý
po jednom luku a zásobníku se šípy a domluvili si instruktora.
Pak se asi deset minut učili základnímu postoji a natažení tětivy.
„Musíte ji natáhnout tak, abyste se s ní dotýkali špičky nosu,“
radil jim jejich instruktor Ctirad.
Pak konečně začali střílet. Alexovi a Vojtovi to šlo docela dobře,
ale Klárka se s lukem vyloženě prala. Jednou se jí podařilo „vystřelit“ luk místo šípu, naštěstí se jí před zbraní povedlo uskočit. Když
se na ni ostatní s údivem podívali, vysvětlila: „Na bowlingu jsem
taky hodila kouli dozadu.“ Měla zkrátka sportovní antitalent.
Alexovi a Vojtovi to šlo mnohem lépe. Plni nadšení se dohodli se
Ctiradem, že porovnají síly. Deset ran a schválně, kdo nastřílí nejvíc. Obrátili se na Klárku. Chce to také zkusit? No, jasně! Přece
tu nebude stát jako holka. Odvážně se chopila luku.
Začali střílet. Každý do svého terče. Tedy, každý kromě Klárky.
Aby to bylo fér, ztížili Ctiradovi podmínky. Musel všech deset šípů
poslat k cíli v časovém limitu. Dostřílel proto první a jeho terč
vypadal dobře. Alex skončil jako druhý s podobně plným terčem.
Vojta se párkrát netreﬁl, ale pořád mu to šlo docela dobře.
Klárčiny šípy buď vůbec nedoletěly („málo natahuješ tětivu!“)
nebo mířily mimo terč („držíš to moc dlouho, pak se ti klepe
ruka!“). Při jedné obzvlášť nepovedené ráně uhodila rezonující
tětiva Klárku do předloktí. „Jau!“ vyjekla dívka a naštvaně pustila
luk. Zítra bude mít na ruce pěkný monokl! „Už mě to štve,“ dupla.
„Chci aspoň něco treﬁt!“ Popadla jeden šíp a rozběhla se dopředu.
To už nikdo nestřílel. Klárka doběhla až ke svému terči a vší silou
do něj šípem mrskla - přímo do středu pole. „Deset bodů!“ křičel
Ctirad, ale pak se všichni čtyři rozesmáli, protože šíp se mátožně
zapotácel a spadl na zem.
Nakonec poblahopřáli vítězi a vyrazili na další cestu za pokladem.

hy sbírají klíče k pokladu,
jehož strážci se stanou
v samém závěru. Hlavními
hrdiny jsou Vojta s Klárkou, kteří cestují do minulosti ve společnosti trochu
potrhlého vědce Alexe.
Tito dva dětští hrdinové již
spolu jeden podobný výlet do
historie prožili, a to v gamebooku Ztraceni v rudolfinské
Praze.
Zeptali jsme se autorky, jak
se takový příběh s úkoly
vlastně tvoří…
Za tvorbou gamebooku je
samozřejmě schováno mnoho hodin práce. Nejvíce nad
vymýšlením úkolů, jejichž
výsledkem vždy musí být čís-

lo další strany (tedy číslo od
6 do 118, z nichž každé mohu
použít jen jednou), nad nimi
se mi občas doslova vaří hlava. Ačkoliv si všechno zapisuji do tabulky, zcela tradičně
se mi stane, že omylem
použiji některé číslo dvakrát
nebo mi nějaké naopak chybí. To pak musím začít zase
od začátku. Přitom musím
mít pořád na mysli, abych se
v zadání příliš neopakovala,
aby se při luštění děti také
něco zajímavého dozvěděly,
aby je to bavilo. Hodilo by se
mi zkrátka občas středisko
v Houstonu. Když se ale
nakonec vše podaří a klapne
to, mám obrovskou radost!

Soutěžní úkol z knihy (ilustrace Libor Drobný)

SOUTĚŽ O GAMEBOOK
A nyní k tomu nejdůležitějšímu. Protože všichni rádi
soutěžíme a zároveň máme všichni rádi hádanky, připravili jsme právě něco takového pro vás a vaše děti:
Naši hrdinové si na Střeleckém ostrově v Praze vyzkoušeli
lukostřelbu. Komu to šlo, komu už méně a no co si dát
přitom pozor, se můžete dočíst v připojené ukázce.
A k obrázku s terči se váže soutěžní úkol: Zjisti, kdo
vyhrál střeleckou soutěž a sečti počet jeho nastřílených
bodů.
Správné řešení (jméno nejlepšího střelce a počet
bodů, které získal) nám napište do 10. května na
e-mail: redakce@muklasterec.cz. Do předmětu zprávy
napište, prosím, heslo SOUTĚŽ. Ze správných odpovědí
vylosujeme jednoho čtenáře, který získá výtisk knihy
s podpisem autorky zdarma. Jméno výherce a správná
odpověď bude otištěna v příštím vydání Kláštereckých
novin. Účastí nevzniká žádný právní nárok na výhru.
Pokud nebudete mít to štěstí a výhra vás mine, kniha je
také běžně k dostání u knihkupců i na internetu, pořiďte
si ji a zkuste odhalit, co odhalit, co se skrývá za názvem
knihy. Přejeme příjemnou zábavu.
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V knihovně se na vás již těšíme,
ale vydržte
Bohužel stále ještě nemůžeme otevřít. Věřte, že v tom
zástupci knihoven dělají, co
mohou. Aktuální informace
naleznete na webu kultura
Klášterec (http://kultura.klasterec.cz/).
Ani my v knihovně v tomto
mezidobí nezahálíme. Možná
někteří již víte, že probíhá
inventura všech knih, kvůli
které bychom zavírali na
měsíc o prázdninách. Bude
pomalu hotová a my dále
pokračujeme
„úklidem“
knihovny od starých a poškozených knih, na který nám
prostě zatím nezbyl čas.
Jsme teď zavaleni hromadami, které přesouváme jako
kočka koťata, ale zároveň
jsme připravení otevřít,
jakmile nám to vláda
dovolí.
Ještě bychom rádi zmínili, jak
to bude se současnými

výpůjčkami a upomínkami, protože nám je jasné, že
na tuto informaci také čekáte.
Rozdělme tedy ty z vás, kterých se to týká, do dvou kategorií:
1. Ti, kteří neměli upomínku
v den uzavření knihovny,
mají nově prodlouženo až
do konce května.
2. Ti, kteří měli upomínku již
v době, kdy byla knihovna
uzavřena, těm dále nabíhají
upomínky, ale neděste se –
vše budeme řešit individuálně po znovuotevření
knihovny. Prozatím předpokládejme, že budete platit
upomínku do doby, kdy byla
knihovna uzavřena, případně vám bude upomínka
odpuštěna.
Těšíme se na vás a připojujeme malou ochutnávku nově
zakoupených knih.
Vaše knihovna ■

KULTURA

Petra Dvořáková: Chirurg
Nová kniha vycházející české autorky, která nám
přiblíží, jak to chodí na takové jedné maloměstské nemocnici. Příběh o tom, že i lékaři jsou jen
lidé s obyčejnými starostmi jako všichni ostatní
a jejich soukromý život leckdy nebývá oázou klidu, kam by se rádi uchýlili. Příběh zkrachovalého
chirurga Hynka vypráví o jednom životním omylu, o chybě, která ovlivnila jeho život a ukázala
mu, kam až člověk může klesnout, když šlápne vedle...
Iona Grey: Dopisy, které nikdo nečetl
Příběh, kde se prolínají dvě časové roviny.
V roce 1943 potkává mladá Stella amerického
pilota Dana a ve válkou narušeném Londýně
se do sebe bláznivě zamilují... O téměř 70 let
později se jedna mladá žena skryje v opuštěném domě a najde krabici dopisů... Při čtení
se rozhodne, že zjistí, co se stalo a proč ty
dva osud rozdělil...
Robert Bryndza: Kanibal z Nine Elms
Nový děsivě mrazivý thriller oblíbeného autora,
tentokrát z jiného prostředí. Mladá, ambiciozní
policistka Kate Marshallová, je vycházející
hvězdou londýnské policie – zejména poté, co
se jí podařilo vyřešit případ krutého sériového
vraha, i když přitom málem sama zemřela.
O 15 let později už u policie nepracuje, ale
náhle se vynoří případ, který nebezpečně připomíná ten, jež kdysi úspěšně vyřešila...

Koronavirová krize se nevyhne ani zámecké pokladně
V důsledku uzavření všech kulturních zařízení v zemi a zrušení plánovaných kulturních akcí došlo také v rámci hospodaření organizace Zámek Klášterec nad Ohří k výpadku
příjmů na zámku, v kině i knihovně, uvedl Petr Hybner,
druhý místostarosta města a ředitel organizace, a informaci
pro ilustraci doplnil srovnáním s loňskými příjmovými daty,
ze kterých předběžně odvodil současnou finanční ztrátu.
V následující tabulce vidíte ztrátu za 1. čtvrtletí a předpoklad ztráty na konci 1. pololetí. Na zámku by turistická sezóna začala už v dubnu. Uvedené ztráty zahrnují
vstupné, nájmy, prodané zboží, výlep plakátů či půjčovné.
březen
červen
Zámek
-107.000 Kč
-858.000 Kč
Kino
- 234.000 Kč
- 727.500 Kč
Knihovna
-11.000 Kč
-60.000 Kč
Kulturní dům je nyní v rekonstrukci.
Zde není v roce 2020 předpoklad příjmových položek. Celkový výpadek
příjmů organizace za březen 2020 činí
tedy ve srovnání s hodnotami roku
2019 352.000 Kč a do konce pololetí,
než se střediska otevřou, by mohl
dosáhnout částky až 1.645.500 Kč.
Na vzniklou situaci samozřejmě reagujeme nejprve průběžným snižováním provozních nákladů. Po pololetním
rozboru
výsledků
hospodaření
bychom případně přikročili k jednání
o pokrytí ztráty se zřizovatelem, jímž
je město Klášterec nad Ohří.
Zároveň bychom ovšem v důsledku
zrušení kulturních společenských akcí,
které jsou pořádány se vstupem zdarma a mají tedy pouze nákladovou

částku s nulovými příjmy, měli ušetřit zhruba 550.000 Kč.
Jedná se o Velikonoce na zámku, pálení čarodějnic, Zahájení
turistické sezóny či sochařské sympozium. Tyto ušetřené
prostředky budou použity na krytí běžných provozních
nákladů a tím dojde ke snížení ztráty.
Dobu nuceného uzavření středisek jsme se rozhodli účelně
využít. Teď na jaře jsme se pustili kromě klasického jarního
úklidu, evidence sbírek a inventarizace i do „budování“,
o kterém se více dočtete na str. 4. Také rozšiřujeme
výstavní a konferenční prostory a ve sklepech jižního
křídla zámku vzniká úplně nová expozice, která zavede
návštěvníky do světa středověku. Zámecké vězení a hladomorna odhalí historii našeho soudnictví a hrdelního práva. Bude to interaktivní okruh plný zábavy, ale i poučení.
Těším se, že ji snad brzy budeme moci veřejnosti představit.

PRO RODINU
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Jak na učení s dětmi, radí maminka z domácí školy
Na facebooku se v poslední
době objevil tento příspěvek:
„Domácí výuka – den dvanáctý: V Brně kdosi nacpal do
babyboxu osmiletá dvojčata.
Bohužel si pamatují, kde bydlí.“ Podobných humorných
příspěvků je celá řada, ale co
dělat ve chvíli, kdy jsme izolaci vystaveni s dětmi doma
dlouhodobě a začíná nám to
pomalu přerůstat přes hlavu?
Jak nastavit pravidla hry?
Zeptali jsme se jedné z maminek, která se již dávno před
vypuknutím koronavirové krize rozhodla vzít výuku svých
dětí zcela do vlastních rukou.
Mgr. Hana Paterová, PhD.,
z obce na Chomutovsku učí
své tři děti doma v rámci individuálního vzdělávání, nejstarší syn je v 6. třídě,
prostřední děvče je ve 4. třídě
a nejmladší chlapec je prvňáček. Učení a známkování je
vedle domácnosti, zahradničení, dobrovolničení v mateřském centru a dalších aktivit
její každodenní činností.
Hanko, máte domácí školu
trvale zcela dobrovolně,
jak vypadá váš domácí
školní režim?
Většinou si ráno u snídaně
povíme, co nás ten den čeká,
a pak každý svým tempem na
tom pracujeme. Nemáme
pevně stanovený rozvrh jako
ve škole. To jsem vzdala hned
na začátku první třídy našeho
prvorozeného. Osvědčilo se
mi udělat si v neděli večer
plán na celý příští týden,
abych věděla, co chci dosáhnout. Obecně v pondělky
míváme English Day, úterky

až čtvrtky dopolední „klasiku“
(čeština, matematika, kombinace ostatních předmětů
jako zeměpis, dějepis, fyzika,
přírodopis a chemie) a odpolední kroužky (sporťáček, klavír s naukou, výtvarka), pátky
většinou tvoříme, zahradničíme a kutíme. Každý den si
děti čtou a pomáhají v domácnosti. A při tom všem jim zbyde ještě spousta času na hraní
a budování „legolandu“.
Proč vidíte jako důležité
nastavit si denní plán?
Denní rozvrh souvisí s rozvíjením schopnosti sebeřízení.
Stanovím si cíl a pak pracuji
na jeho dosažení včetně překonávání různých překážek,
např. vlastní lenosti. Skvělý
pracovní návyk!
Jak zvládáte učení různých
ročníků najednou?
Teď už vcelku dobře. Ale první
pololetí, kdy se najednou
sešel šesťák s prvňáčkem
a do toho velmi osobitá kreativní čtvrťanda, jsem nevědě-

la, co dřív. Nyní už to bez
poctivé přípravy z mé strany
opravdu nejde.
Máte v době epidemie
zařazenou denně i nějakou
procházku, pobyt venku?
Bohudík máme velikou a členitou zahradu i s herními
prvky (houpačky, provazový
žebřík, klouzačka, trampolína, lukostřelba), takže stačí
děti několikrát během dne
„vypustit“. Zhruba obden
chodíme na procházku do
lesa na naše oblíbená místečka zkontrolovat, že vše je, jak
má být.
Co byste doporučila rodičům, kteří se ocitli nedobrovolně v této situaci?
Hlavně klid. Stanovte sobě
i dětem hranice. Kolik času
denně mohou strávit u televize, počítače či mobilu, kolik
času stráví cvičením, hraním
na hudební nástroj, čtením
oblíbené knížky, hraním společenských her, stavěním lega
apod. Sepište seznam domá-

cích prací a rozdělte si úkoly.
Pokud děti ještě nejsou zvyklé
pomáhat (třeba s mytím nádobí, luxováním, vytíráním,
vařením, samozřejmě přiměřeně jejich věku), teď je skvělá příležitost je to naučit. Díky
tomu zbyde mamince nakonec více času na jiné věci, třeba i na sebe. A hlavně: obrňte
se trpělivostí.
Co si počít s dětmi, když
jsou líné a do učení se jim
nechce, vymlouvají se?
Myslím, že každý člověk je
přirozeně líný tvor. Jde o to,
jak se dokážeme k překonání
lenosti namotivovat. A na
každého přitom platí něco
jiného. Doma vedeme děti
k pracovitosti od malička, pro
lenost u nás není prostor, ani
pro nudu. Je to především na
nás, rodičích, co dětem
dovolíme a jakým jim jsme
sami příkladem. Když jim
dovolíme být líní a vymlouvat
se, tak jim to pak nemůžeme
vyčítat. Povzbuzením nám
může být, že každý návyk se
utváří přibližně 21 dní, tj. tři
týdny. A ten čas teď máme.
Můžeme
svým
dětem
(i sobě) dopřát vytvoření
nových dobrých návyků do
budoucnosti.
Děti jsou přirozeně úžasně
zvídavé a každé má v sobě
schopnosti, které jen čekají
na své odhalení, pokud už
nejsou naprosto zjevné. A to
si teď můžeme užít. Dětství
je krátké a čas nevratný. Co
teď zasejeme, budeme za 10
let sklízet. Přeji nám všem,
aby to byly dobré plody.
Kateřina Šmahelová ■

Projekt „Vím proč“ od Skupiny ČEZ pomáhá při domácí
výuce fyziky a nabízí soutěž o 200 000 korun
Odhalit princip fotbalové falše, vyrobit si domácí žárovku,
pověsit slona na cop, zvážit
vzduch nebo naučit vajíčko
plavat; namátkou vybrané
názvy videí ze sbírky obnoveného projektu Vím proč dokazují, že fyzika může být skvělá
zábava. Více než tisíc rozmanitých videí s nejrůznějšími
pokusy umístěných na vzdělávacím webu Svět energie
(www.svetenergie.cz)
vysvětluje fyzikální jevy
a zákony, od nejběžnějších až
po neobvyklé. Kromě nich

zde najdou žáci, učitelé i široká veřejnost také unikátní 3D
modely všech typů elektráren, distribuční a přenosové
soustavy chytrého města,
vtipnou fyzikální poradnu,
zábavné hry a kvízy i spousty
informací, obrázků a videí
o energetice.
ČEZ tak vychází vstříc rodičům, kteří někdy jen těžko
kloubí práci s výukou,
a dětem, které chce přilákat
k aktivnímu zkoumání a prožívání fyziky tím, že je opětovným vyhlášením soutěže

o nejlepší video motivuje
k natočení vlastních pokusů.
„Každý zná otřepané rčení, že
jednou vidět je jako stokrát
slyšet. My ale jdeme ještě dál
a říkáme, že jednou zkusit je
víc než stokrát vidět. Proto
děti motivujeme k natočení
vlastních videí s pokusy formou soutěže,“ uvedl Martin
Máca, vedoucí strategického
náboru ČEZ.
Výherci získají 200 tisíc korun
pro svou školu. Skupina ČEZ
sice původně chtěla oblíbenou soutěž pro žáky zá-

kladních a středních škol
spustit až na podzim, nicméně se rozhodla otevřít příjem
nových videí do projektu Vím
proč už nyní. Školáci tak
mohou současnou karanténu
smysluplně využít. Zpřístupněný archiv videí s pokusy
z předchozích ročníků soutěže navíc může zpestřit vynucenou domácí výuku fyziky
desítkám tisíců dětí.
Ota Schnepp,
mluvčí Skupiny ČEZ
pro severozápadní a střední
Čechy ■
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POHLED DO HISTORIE

Češi mají pro krizové situace léty prověřenou zbraň
Jistě správně tušíte, že onou
„zbraní“ je pověstný a typický
český humor, jenž nás provází napříč dějinami.
Silněji ho však začínáme vnímat až během 1. světové
války, kdy byla rakouskouherská monarchie na sklonku svého mocenského života.
Po jejím rozpadu lidé jásali
a slavili, zněla česká hymna
a všeobecné veselí způsobil
například pohřební vůz, který
projížděl ulicemi Prahy s nápisem „Rakousko umřelo“. Jeho
konec tehdy Češi oslavovali
i letáky ve formě parte rakousko-uherského mocnářství.

Tak nám zabili
Ferdinanda....
Nejsilnějšími stránkami tvorby Jaroslava Haška byly od
samého začátku humor a ironie. Jeho humoristický talent
se uplatňoval především
v próze a humoreskách a již
někdy na přelomu století
používá ve svých dílech pro
něj typického lidového chytráka. Všichni určitě známe
jeho nejslavnější dílo, Osudy
dobrého vojáka Švejka za
světové války. Jeho tvůrce
věděl o válce své, byl odvelen
na haličskou frontu v Rusku,
později v zajetí vstoupil do
Československých legií a jako
voják čs. pluku se zúčastnil
bitvy u Zborova.
Švejka můžeme směle nazvat
moudrým bláznem, tento
zdánlivě prostoduchý český
voják se svojí výmluvností
vysmívá válce a její nesmyslnosti, zesměšňuje dobový
militarismus a humor používá jako zbraň pro přežití
zásadních krizových okamžiků.
Haškův typický humor se projevil například i při psaní soukromé korespondence. Jeden
takový dopis poslal svému
příteli v roce 1921 poté, co
přišel do Lipnice nad Sázavou, kde bydlel v jednom hos-

tinci a kde vznikla podstatná
část Švejkových Osudů. Ve
zmíněném psaní mimo jiné
podotknul: „Bydlím teď přímo
v hospodě, nic lepšího mne
nemohlo potkat!"
Stejně tak nás humor
neopouštěl ani v období protektorátu a druhé světové
války, kdy si nikdo nemohl být
jistý svým osudem, byť šlo
o humor mnohdy víc než černý. Za první vtip druhé světové války kolující na veřejnosti můžeme považovat
inzerát, který vyšel v Národní
politice. Jeho znění bylo následující: „Vyměním protiplynovou masku za německo-český slovník.“
Tento také není špatný:
Děti ve škole si povídají, co
se kde stalo zajímavého.
„Nám se narodila štěňátka
a hned zdvihla pracky a volala: Heil Hitler,“ povídá Pepíček. Učitel odvětí: „No výborně, hezky si to pamatuj
a až přijde pan inspektor, tak
mu to povíš.“ Za pár měsíců
dorazí pan inspektor a Pepíček mu povídá: „My máme
doma štěňátka a ta zdraví: Ať
žije Československo!“ „Ale to
snad ne, tenkrát přece zdravila ‚Heil Hitler‘,“ říká pan učitel. „No jo,“ povídá Pepíček,
„ale tenkrát byla ještě slepá.“
...a tento:
Zprávy vrchního německého
velitelství o dobývání Stalingradu. Pondělí: Dobyli jsme
předsíně. Úterý: Obsadili
jsme kuchyň. Středa: Naše
statečná vojska dobyla ložnice. Čtvrtek: Prudkým protiútokem jsme se zmocnili
spíže. Pátek: Mocným náporem jsme vnikli do koupelny.
Budou-li boje takto pokračovat, jsme do neděle v hajzlu.
A nebyli by to Češi, kdyby i do
protektorátních vtipů nepropašovali Švejka. Ten se v jednom vtipu ptal Hitlera, jak
válka dopadne. Hitler mu
odpovídal, že vítězství je
jeho, protože statečné letectvo je prvním klíčem k německému vítězství, vynikající
tankové sbory jsou druhým
klíčem k vítězství, třetím klíčem je hrdinná pozemní
armáda… Švejk ale jeho vyjmenovávání klíčů přerušil
a řekl, že on znal nějakou
Blažkovou ze Žižkova, a ta že

měla taky svazek klíčů, ale
jednou, než našla ten pravý,
tak se posrala.
Jako mají v Americe Batmana
či Supermana, tak si v období
protektorátu i Češi vytvořili
svoji ikonickou postavu superhrdiny, která jim pomáhala vyrovnávat se s atmosférou války. Byl
to Pérák, fiktivní český válečný hrdina,
podivný skákající člověk,
který bojoval
proti německým okupantům.
Humor pomáhal lidem překonat i období totality, komunismu a nesvobody, tehdy
vznikalo velké množství
anekdot a karikatur. „Věříme, že kytara, kniha, film
nebo humor jsou efektivnější zbraní než kalašnikov,“ říkají novináři Jan
Nejedlý a Jakub Šofar.
Když zemřel Leonid Brežněv,
koloval mezi lidmi například
tento vtip:
Před diskotékou čeká dav
mladých lidí. Už se mělo otevírat a stále se nic neděje.
Nervozita začíná houstnout.
Vtom se otevřou dveře, vyleze vyhazovač a povídá: „Jděte domů, diskotéka nebude!“
Z davu se ozve: „A proč?“
Vyhazovač: „Zemřel Brežněv.“ Z davu se ozve: „A to
nemáte jiného diskžokeje?“
Terčem vtipů se ale stávali
také samotní příslušníci SNB:
Vyzývá příslušník SNB podezřelého cikána, aby se podepsal
na prohlášení, že dobrovolně opustí Prahu. Cikán pečlivě nakreslí tři křížky. „Řekl
jsem, abys napsal svoje jméno,“ zařve esenbák, „ne moje!“
Zmínění novináři Nejedlý
a Šofar sesbírali za komunistické éry nespočet vtipů:
Před obchodem s hodinami
stojí velká fronta. Kolem
jdoucí děda se ptá, na co se
čeká. „Hodinky ze Sovětského svazu!“ zní odpověď. „Tož,
to si stoupnu taky,“ rozhoduje se děda, „já ty svoje dobře
poznám.“
Vtipkovalo se i o umění:
Co je to impresionismus?
Malovat, co vidíš.

Co je to expresionismus?
Malovat, co cítíš.
Co je to socialistický realismus? Malovat, co musíš.
Rádio Jerevan byla fiktivní
rozhlasová stanice vymyšlená
coby nástroj protitotalitního
humoru. Často odpovídalo na
fiktivní dotazy posluchačů:
Dotaz na Rádio Jerevan: „Víte
něco o telegramech mezi
Kubou a Sovětským svazem?“ Odpověď: „Ano, Kuba
nejprve psala: Země hladoví,
pošlete obilí! Odpověď ze
Sovětského svazu zněla:
Musíte si utáhnout opasky!
A odpověď z Kuby? Pošlete
nám opasky!“
A další otázka na Rádio Jerevan: „Jaký je rozdíl mezi
sovětskou a americkou pohádkou?“ Odpověď: „Zatímco
americká pohádka začíná
‚bylo jednou…‘, tak ta sovětská začíná tím, že ‚jednou
bude…‘.“
Lidé si neopomněli dělat
legraci i z nedostatku zboží
různého druhu, jak ukazuje
třetí vtip:
Otázka na Rádio Jerevan: „Co
bylo dříve, vejce, nebo slepice?” Odpověď: „Dříve? Dříve
bylo všechno - vejce, slepice,
maso, cukr...”

Samozřejmě, že český národ
nezklamal ani v době současné
koronavirové krize, jak se
můžete přesvědčit na straně 18.

Co dodat na závěr? Humor se
pro nás stává pokaždé opravdovou berličkou v těžkých
dobách a jedinou zbraní v boji
s krizí. A zatím se nám to
pokaždé vyplatilo!
Lenka Fricová ■

TIP NA VÝLET

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 16. dubna uplynulo 13
let od chvíle, kdy nás opustil
můj manžel pan Ladislav
Svoboda.
Všem, kteří
si vzpomněli,
děkuje
manželka
Eva a kamarádi.
Vážení přátelé, v březnu to bylo
20 let, co
nás opustila
paní Věra
Králová.
Vzpomeňte s námi. Králové
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Můžeme projít městem tisíckrát,
a je to vlastně stále poprvé…
V této době, kdy slyšíme mnoho zpráv o onemocnění a úmrtí lidí po celém světě i v naší
zemi, kolapsu zdravotnictví v cizině, krachu
podnikatelů a hospodářské krizi, která je na
spadnutí, bezmocně sledujeme dohady a často
protichůdné návrhy předních českých politiků,
ve kterých se promítají zákulisní boje o moc
a přízeň voličů, čelíme informaci, že „svět už
nebude nikdy jako předtím“ a přitom se obáváme o zdraví naše a našich blízkých nebo si
lámeme hlavu s tím, jak v nejbližší době vyjít
s penězi, útočí na nás deprese a strach.
Nechte se tedy pozvat na procházku jarním městem. Nedá sice odpověď na výše
uvedené problémy, ale obnovuje tělo i duši,
protože si při ní můžete odpočinout a nabýt
dojmu, že vše je zase normální a pokračuje dle
předem známého „plánu“. Příroda se probouzí

stejně jako loni a bude tomu tak i napřesrok.
Převládá spíše teplé slunečné počasí, první
kvetoucí stromy a kytky hodně výrazně „voní“,
aby přilákaly probouzející se hmyz a to nejkrásnější na tomto období je, že se jarní scenérie po pár dnech zase obmění… Člověk v tom
všem získává víru, že vše dobře dopadne.

Zakončit procházku můžete v zámeckém
parku a přilepšit tady zde žijícím kachnám
a vodnímu ptactvu. Jen ještě než tam znovu
vyrazíte, hodí se vám informace o tom, co
těmto ptákům prospívá a co jim rozhodně nosit
nesmíte. Vhodnou stravou je pro ně např.
kukuřice, pšenice, žito, oves, ovesné vločky,

rýže, ptačí zob, krájené zeleninové odřezky,
slupky a listy salátu, půlené hroznové víno či
granule krmné směsi určené pro vrubozobé
ptáky. V parku o tom nově informují 3 dřevěné
cedule nainstalované podél řeky. Tvrdé pečivo,
brambůrky nebo sušenky nechte tedy raději
doma.

5. května uplynou 2 roky
od úmrtí mého manžela,
pana Jana
Šimonovs k é h o .
Věnujte mu
spolu s námi
tichou vzpom í n k u .
Děkujeme, zarmoucená
rodina.
Dne 8. května uplyne
16 let, co od
nás odešla
maminka
a babička,
paní Marie
Hromádková. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Stále
vzpomínají dcery Hana
a Iva s rodinami.
9. května uplyne jeden rok,
co nás opustil pan Karel
Černý. Za
tichou vzpomínku děkují
sestry
s rodinami.
17. května uplyne rok, co
nás opustila
paní Milena
Dusbabová,
kdysi
dlouholetá
ředitelka
kulturního
domu. Vzpomeňte na ni se
mnou. Jana Vrtělová
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POMÁHÁME

Klášterečtí pomáhají (nejen) Kláštereckým
Celá republika se po vyhlášení mimořádného opatření, které znamenalo povinné zakrytí dýchacích cest, pustila
do šití roušek doma. Město zřídilo na městské policii sběrné místo a ti, kteří chtěli vlastnoručně vyrobené
látkové roušky darovat potřebným, jich přinesli stovky. Do šití se pustil i odbor sociálních věcí, školství a sportu,
učitelky z mateřských škol a další a další, kteří chtěli pomoci. Oslovili jsme dvě dámy, které začaly šít ve velkém
a darovaly nespočet roušek tam, kde to bylo nejvíce třeba.

Jitka Košátková darovala již více než 1500 roušek
Již v první polovině března se
do šití roušek jako jedna
z prvních v České republice
pustila Jitka Košátková. Svou
nabídku vložila do skupiny na
sociální síti nazvané Roušky
zdarma. Po prvotních negativních reakcích, že jsou šité
roušky k ničemu, se po nich

strhla velká poptávka. Paní
Košátková šije dál a dál,
obdarovává potřebná zařízení
po celé republice, nemocnice,
domovy pro seniory, obchody
a další, samozřejmě zcela
zdarma. Děkovací zprávy
dostává i od onkologicky
nemocných pacientů, pro
které šije speciální roušky.
Paní Košátková, kam putovaly Vámi první ušité roušky?
Kromě roušek pro svou rodinu
jsem první várku darovala na
místní poštu a druhou kláštereckým hasičům. Ze začátku
se říkalo, že jsou roušky
k ničemu, což mě mrzelo.
Snažila jsem se vysvětlit, že
roušky dříve nosily i jeptišky,

aby se chránily před morem,
a smysl určitě mají. Po pár
dnech se po šitých rouškách
strhla velká poptávka.
Kolik roušek jste již ušila?
Nyní je to více než 1500 roušek. Když zasednu k šicímu
stroji, obvykle za den ušiju na
100 roušek. U šití mi dělají
společnost mé kočky.

za to, co děláte. Přeji hodně elánu do této potřebné
a obětavé činnosti.
Děkuji. Na závěr bych ještě
ráda poděkovala těm, kteří mi
zaplatili látku na šití roušek,
když mých 50 metrů došlo.
Jsou to: J. Konvička, J. Polacsek, J. Tůmová, J. Sobotková, L. Piskelová, J. Boček a J.
Dvořák.

Kde všude našly Vaše
roušky uplatnění?
Roušky jsem darovala do míst
v celé České republice, například do Karviné, Zlína, Karlových Varů, Prahy, Opavy, do
jihlavské nemocnice a nyní
připravuji zásilku do Francie.
Děkuji za zodpovězení
otázek a za všechny děkuji

Stanislavu Málkovou ze začátku potrápila spodní nit
Další, která se pustila do šití
látkových roušek, byla Stanislava Málková. Jelikož pracuje
v kosmetickém oboru, přišla
ze dne na den o práci. Rozhodla se, že ve volném čase,
kterého najednou bylo až
moc, může alespoň pomáhat
ostatním.
Šiješ ve svém volném čase
ráda?
Já nešiju vůbec. První roušky
jsem spíchla v ruce pro své
děti, pak jsem si řekla, že na
šicím stroji by to bylo rychlejší
a začala jsem nějaký shánět.
Babička měla doma dva, tak
mi jeden půjčila. Veritasku,
kterou si pořídila, když byl
mému tátovi necelý rok.

z okna. Ale z třetího patra
bych někoho akorát tak zabila. Děkuji svému partnerovi
za trpělivost během počátečních nervů, když jsem na něj
křičela, že jako elektrikář by
měl vědět, co s tím – logicky,
když je stroj na elektřinu
(smích). A hlavně za to, že
pečoval o děti a domácnost,
když už jsem konečně začala
šít pořádně.

Kam putovaly tebou šité
roušky?
Nejprve jsem šila pro svou
rodinu a blízké. Šila jsem pro
teplickou a chomutovskou
nemocnici a dále konkrétně
nevím, darovala jsem je na
město a vím, že skončily
tam, kde byla potřeba.
Samozřejmě mě zahřálo
u srdce, když jsem v jedné
z mých roušek potkala na ulici jednu starší paní. Nejsem

šička, vím, že nejsou dokonalé, ale byla jsem ráda, že
mohu pomoci a měl by to tak
dělat každý, pokud má možnost.
Děkuji za rozhovor a přeji
hodně elánu do dalšího
šití, třeba se šicí stroj stane tvým kamarádem.
Určitě, už jsem začala zkracovat i závěsy a přemýšlím
o potazích na polštáře
(smích). Ještě bych ráda
poděkovala Marcele Filingrové a rodině za darování tkalounů a materiálu.

Takže to bylo tvé první
setkání se šicím strojem?
To ne, zkoušela jsem jednou
šít na mámině stroji, když mi
bylo asi 14. Skončil v opravě… (smích)
Teď už ti to šlo lépe?
No… Než jsem přišla na to,
jak se natahuje spodní nit,
dostal stroj hodně jmen
a chtěla jsem ho vyhodit

Adéla Václavíková ■
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Jaký je stav v uzavřeném městském ústavu
sociálních služeb informovala paní Lizáková
Paní ředitelko, co je u vás nyní jinak než za normálního
stavu? Co pro obyvatele i zaměstnance městského
ústavu sociálních služeb epidemie a s ní spojená vládní
opatření znamenají?
Služby Domova pro seniory jsou samozřejmě omezené. K preventivním opatřením
jsme začali přistupovat již
daleko dříve, než o nich rozhodla vláda. Návštěvy rodinných příslušníků jsou zakázané už od 2. března 2020.
V tomto období jsme také
zrušili všechny společenské
akce a volnočasové aktivity
vně i mimo domov a doporučili klientům naše prostory
neopouštět, pokud to není
bezpodmínečně
nutné.
Postupně se začala opatření
rozšiřovat. Následovalo povinné používání roušek, nejprve zaměstnanci pak i klienty, zákaz přijímání veškerých
balíčků, vycházení klientů
z budovy domova a zákaz
společného stravování. Klientům a zaměstnancům je každý den měřena tělesná
teplota. Všechny prostory
jsou pravidelně dezinfikovány
a dodržují se přísná hygienická opatření. Je pozastaven
příjem nových klientů a ti,
kteří se vracejí z hospitalizace, jsou testováni.
V současné době jsme také
přistoupili k dobrovolné
preventivní karanténě,
která probíhá tak, že o klienty
pečuje pouze 16 stálých pracovnic přímé péče, které přespávají v nedaleké mateřské
škole v Lípové ulici a nejsou
s nikým jiným v kontaktu,
abychom zamezili možnému
přenosu infekce. Všechny
byly testovány na Covid-19
s negativním výsledkem. Klientům se samozřejmě dostává plnohodnotné péče i nyní.
Nadále
jsou
prováděny

všechny úkony zdravotní i sociální péče. Personál se více
věnuje individuálním kontaktům na pokojích.
Pečovatelská služba naopak všechny poskytované
služby rozšířila bez nutnosti
uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb. V současné době není povoleno,
aby si klienti odnášeli jídlo
v jídlonosičích nebo konzumovali stravu v jídelně Domova pro seniory. Obědy jsou
jim proto rozváženy přímo
domů. Také jsme rozšířili
zajištění nákupů i pro seniory
z města, kteří běžně Pečovatelskou službu nevyužívají,
a proto využíváme třetí automobil zapůjčený ze ZŠ Petlérská.

zákazem návštěv jsme proto
pořídili samostatný telefon
a zároveň zřídili linku Skype,
aby klienti, kteří nepoužívají
mobilní telefon, neztratili
kontakt s rodinami. Ti, kteří
zvládají obsluhu tabletu, je
mají k dispozici včetně přístupu k internetu. Těm, kteří
na to byli zvyklí, rovněž velmi
chybí procházky do okolí, při
kterých si většinou nakupovali nebo jen načerpali novou
energii.
Personál je nyní samozřejmě zatížen nejvíce tím, že
podstupuje dobrovolnou karanténu. Samotná péče o klienty je velice namáhavá,
musí si navíc poradit s jednoduchým úklidem a mytím
nádobí. V cizím prostředí si
člověk neodpočine tak jako
doma a často jim ani vlastní
povaha nedovolí odpočívat,
když kolegyně pracují.

Jak to zvládají obyvatelé
domova a personál? Co je
pro ně nejtěžší?
Klientům nejvíce chybí kontakt s jejich blízkými.
Někteří mohou alespoň své
rodině zamávat z okna nebo
od hlavního vchodu, v případě
těch imobilních toto ale bohužel není možné. Společně se

Co dělá personál pro obveselení klientů a udržení
jejich dobré psychické
kondice?
Náš krizový tým se snaží být
s klienty v úzkém kontaktu

a tak trochu jim suplovat rodinu. S klienty hrají společenské hry, zpívají si s nimi nebo
jim předčítají z knih. Všechny
tyto aktivity probíhají individuálně na pokojích a jejich
cílem je obyvatelům domova
co nejvíce zpříjemnit a zkrátit
dlouhé chvíle.
Závěrem bych chtěla všem
zaměstnancům MÚSS vyslovit velké poděkování. Každá profese má svá specifika,
ale momentálně mají jedno
společné – pro všechny je
nyní práce mnohem náročnější než obvykle. A především v těchto krizových
situacích se projevuje, jak silný tým v MÚSS pracuje.
Zmíněny byly již zaměstnankyně v dobrovolné karanténě.
Nesmíme ale zapomenout ani
na pracovnice kuchyně, které
zajišťují stravu, na personál
Pečovatelské služby a na
ostatní pracovnice přímé
péče, které vše zodpovědně
připravily a sloužily v době,
kdy jejich kolegyně už musely
být doma a čekaly na výsledky testů.
Také děkuji všem klientům
a rodinným příslušníkům,
nejen klientů ale i zaměstnanců, za trpělivost a všem,
kteří nám pomáhají, podporují a sponzorují nás, dodávají
nám ochranné pomůcky nebo
pro nás šijí roušky. Jednoznačně vnímáme, že v tom
„jedou společně s námi“.
Pokud i vy chcete vyjádřit
našim zaměstnancům ale i klientům podporu, přijďte zavázat mašličku na zábradlí
k hlavnímu vchodu do domova.
Kateřina Šmahelová ■
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Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol * Z našich škol
Mateřské školy
Zápis dětí pro školní rok
2020/2021
Termín: od pondělí 4. května
do úterý 12. května 2020
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců; povinný pro
děti narozené od 1. 9. 2014 do
31. 8. 2015; proběhne podáním Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to
těmito způsoby:
a) Zasláním do datové schránky: ktaksuk, b) zasláním
e-mailem s elektronickým
podpisem na adresy MŠ: lipova@ms-klasterec.cz; soubezna@ms-klasterec.cz;
dlouha@ms-klasterec.cz; skolni@ms-klasterec.cz;
lesni@ms-klasterec.cz, c) zasláním poštou na adresy jednotlivých pracovišť: MŠ Lípová
570/ MŠ Souběžná 205/ MŠ
Dlouhá 540/ MŠ Školní 518/
MŠ Lesní 545, Klášterec nad
Ohří 431 51, d) vhozením do
schránky umístěné na každé
jednotlivé budově MŠ.
Žádost o přijetí doručte spolu
s kopií rodného listu dítěte

a vyplněným čestným prohlášením k očkování (týká se dětí
do 5 let věku. Dokumenty jsou
ke stažení na webu MŠ. V krajním případě je po předchozí
telefonické domluvě vydávají
na všech pracovištích MŠ.
Školné a stravné plaťte
nadále pouze převodem
na běžný účet, ne v hotovosti. Platby zasílejte až po
telefonické domluvě, kontaktujte vedoucí školní jídelny,
která vám sdělí podrobné
informace k zaplacení přes

účet a variabilní symbol dítěte, který je potřeba u platby
uvést. Kontakty: vedoucí
školní jídelny – tel.: 727
933 868, kancelář MŠ – tel.:
474 375 182.
Rodičům, kteří pečují
o děti doma, bylo umožněno čerpat ošetřovné
Klášterecká mateřská škola
funguje v omezeném režimu, pro děti pracujících rodičů nabízí celodenní péči,
ČSSZ akceptuje potvrzení
při částečně uzavřeném pro-

vozu. Potvrzení potřebné pro
výplatu ošetřovného vydává
školka elektronicky. Osobní
návštěva na ředitelství MŠ
Lípová je možná po předchozí telefonické domluvě v pracovní dny od 8 do 14 hodin.
Více o ošetřovném na
www.mpsv.cz.
Znovuotevření všech školek je prozatím plánováno na
25. května. Rodiče bude
vedení školky informovat na
webu a facebookových stránkách MŠ operativně.

Základní školy
Zápis dětí do prvních ročníků základních škol probíhal
během dubna zasláním přihlášek bez osobní přítomnosti dětí
a rodičů ve škole, motivační
část se neuskuteční.
Školní rok 2019/2020
skončí v úterý 30. června.
Čerpání ředitelského volna ve
dnech pondělí 29. června
a úterý 30. června se ředitelé
všech základních škol v Klášterci nad Ohří jednotně rozhodli nevyužít.
Na dobrovolný návrat
žáků 1. stupně do škol
schválený vládou se nyní školy organizačně připravují,
včetně zajištění nákupu roušek pro zaměstnance a dezin-

fekce prostor, zjišťují předběžný zájem rodičů a čekají
na doplňující informace od
MŠMT. Má se uskutečnit
v pondělí 25. května. Sledujte aktuální informace na
webových stránkách škol.
Platby za stravné, úhrady
za školní družiny či školní
kluby již nezasílejte, dosud
došlé platby by měly pokrýt
výdaje do konce školního
roku. Platby za měsíce bez
účasti žáků ve škole budou po
ukončení školního roku vyúčtovány a vráceny. Rodiče
v tíživé finanční situaci mohou
požádat o dřívější vrácení přeplatku, kontaktujte ekonomy
škol. Rodiče žáků ze ZŠ Krátká si zobrazí přehled plateb

v tzv. Školním programu.
Distanční forma výuky probíhá různou formou, dle podmínek, které si školy nastavily
s rodiči. Ke komunikaci využívají e-maily, telefony, sociální
sítě, učitelé natáčejí výuková
videa a umísťují úkoly na
internet. U mladších žáků na
1. stupni si rodiče pro učivo
do školy mohou osobně přijít
nebo je dokonce někteří učitelé nosí rodičům do schránky.
Se staršími žáky a jejich rodiči
komunikují učitelé pravidelně
pomocí školního systému
Bakaláři.
Na ZŠ Krátká probíhá živé
vysílání různými formami,
škola se nyní snaží o registraci
u Googlu a nastavit do

budoucna jednotnou platformu pro využívání živého vysílání a cloudových služeb
v plném rozsahu.
Ředitel ZŠ Petlérská Jaromír
Mácha děkuje zodpovědným
žákům, rodičům a pedagogům, kteří se intenzivně
věnují přípravě a realizaci distančního vzdělávání a zajišťování zpětné vazby. Zároveň
vyzývá rodiče a žáky, kteří
jsou pasivní, ke změně přístupu. Po 25. květnu předpokládají vedle zprovoznění
školní družiny a jídelny i částečné zprovoznění DDM.
Na ZŠ Školní jsou do výuky
žáků se specifickými poruchami učení zapojeni také
asistenti pedagoga.

ZUŠ
Na distanční výuku klášterecká ZUŠ přistoupila
mezi prvními školami tohoto
typu, tím přispěla k digitalizaci uměleckého vzdělávání.
Výuka na dálku funguje
v 90 % žáků, zbylých 10 %
tvoří žáci bez možnosti se připojit, ti nejmenší a ti, kteří se
nechtějí zapojit. Všem rodičům děkují za tuto spolupráci,

přispěje k návaznosti na další
školní rok. Akce pro veřejnost
plánují na září a říjen. Školné
vráceno ani poníženo
nebude, neboť výuka probíhá online.
Návrat žáků do ZUŠ se dle
harmonogramu představeného Vládou ČR předpokládá
11. května, a to v hudebním
oboru, kde probíhá individuální výuka. Ostatní obory by

mohly zahájit výuku od
25. května, včetně hudebních nauk. Kolektivní výuka
bude provázena rozvrhovými
změnami na základě dodržení
stanovených kritérií. Nyní
bude
zjišťován
zájem
o návrat k prezenční výuce.
Postupové zkoušky jsou
připravovány na druhou polovinu června, plnění ročníkových výstupů se přizpůsobí

zvládnutí distanční výuky. Žáci
se včas dozvědí rozpis i obsah.
Příměstský tábor ZUŠ je stále v plánu, a jestliže dojde na
slova ministra školství, plánované termíny se v srpnu uskuteční. Více zatím na kontaktech
školy a webových stránkách.
Zápis do ZUŠ na další školní
rok začne v červnu (více
informací v květnovém vydání novin).
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Gymnázium a SOŠ
Místo domácího vzdělávání
v první linii boje proti koronaviru
Maturanti a studenti 3. ročníku
GSOŠ - obor sociální činnost
plní v současné době pracovní
povinnost uloženou na základě
krizového zákona č. 240/2000
Sb. Většina z nich pracuje
v rámci svého zaměření
v ústavech sociální péče, např.
v Domově pro seniory v Kadani, v MSSS Vejprty, v Domově
pro osoby se zdravotním postižením v Kadani a v dalších.
Děkujeme jim za jejich práci
a přejeme jim hodně trpělivosti i pevné zdraví.
Jednotná přijímací zkouš-

ka na střední školy pro
školní rok 2020/2021 proběhne dle rozhodnutí vlády
ze 14. dubna nejdříve v červnu, termín bude jen jeden,
náhradní bude vyhlášen
pouze pro ty, kteří se nezúčastní ze závažných důvodů.
Uchazečům o studium bude
zaslána pozvánka. Jednotná
přijímací zkouška se skládá
z písemného testu z českého
jazyka a literatury a matematiky.
Maturitní zkouška 2020 je
vládou také prozatím naplánována na červen. Ze společné části maturity bude
vypuštěna písemná část
z českého a cizího jazyka,
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jinak bude probíhat standardně, tj. bude mít státní část
(didaktické testy) i profilovou, ústní část. Pokud žák
v posledním ročníku v pololetí
neprospěl, škola mu umožní
vykonat komisionální přezkoušení. Doporučujeme sledovat aktuální informace na
www.msmt.cz. K přípravě
na jednotnou přijímací
zkoušku i maturitu můžete
využívat například stránku
www.cermat.cz.

KRÁTCE
Současná složitá situace je náročná pro nás všechny, učíme
se novým věcem, vyrovnáváme se s nutnými omezeními,
strachujeme se o své blízké. Je toho hodně, co nám všem
zasáhlo do životů, ale zároveň nám to dalo možnost si
spoustu věcí uvědomit a třeba některé i přehodnotit. Děkujeme rodičům našich žáků za jejich spolupráci se školou
při současné výuce na dálku. Až toto období překonáme
a bude probíhat plnohodnotná výuka, tak to všechno doženeme. Jsme s vámi, vy buďte s námi. Všem dětem posíláme
velký pozdrav a těšíme se na ně!
Učitelé ZŠ Krátká

Oblíbená akce Běhejme a pomáhejme útulkům, plánovaná
na 11. května 2020, se ruší. S ohledem na současnou
situaci zatím neznáme nový termín, ale budeme o něm
včas informovat. Zatím trénujte! :-)

Čechy ani v krizi neopouští pověstný humor, stejně jako nyní:

Zdroj: facebook ■
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Krmiva
! NOVINKA v naší nabídce !
Chovatelsky vyvážená receptura krmiv pro psy a kočky
zn. EMINENT, která bude zaručeně chutnat…

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).
■

iRozvod

VZTAHOVÉ KRIZE, PROBLÉMY S VÝCHOVOU
DĚTÍ, NEZAMĚSTNANOST, NEDOSTATEK
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K ZAJIŠTĚNÍ
ZÁKLADNÍCH POTŘEB, DOMÁCÍ NÁSILÍ,
PORUŠENÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV
A SVOBOD, RIZIKOVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA,
OHROŽENÍ ZÁVISLOSTÍ…
Jsme tým, který poskytuje odborné sociální
poradenství, podporu a pomoc jednotlivcům, párům
a rodinám, které se potýkají s řešením nejrůznějších
životních trápení.
Na telefonu 731 963 930 nabízíme možnost
bezplatných telefonických konzultací.
Za splnění hygienických podmínek je stále možné
sjednat si také osobní návštěvu v prostorách poradny.
Objednávejte se telefonicky na čísle 731 963 930
nebo e-mailem na adrese poradna.kadan@seznam.cz.
Jsme zde pro Vás i v době koronavirové krize.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň
web: www.poradnakadan.estranky.cz

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč
Prodej: 11. 5. a 6. 6. 2020
Klášterec – u autobusového nádraží (závory) – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek–cena podle poptávky. Informace: Po–Pá 9.00–16.00
hod, telefon: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Poptávám možnost pronájmu
jedné místnosti v RD, penzionu, ubytovně na dobu neurčitou. Tel.: 605 425 174. J. L.

AKTUÁLNĚ: Výkupna druhotných surovin u porcelánky (kovošrot) bude otevřena do 22. 5. 2020. O případném
nástupci se jedná, zatím nemáme další
informace.
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