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Masopustní soutěže se zúčastnily 4 dívky, zvítězily všechny
Blahopřejeme Valince, Anežce, Klárce a Terezce, které si
vyrobily
skvělé
masky

a zaslaly tyto krásné fotografie. Všechny obdrží dárkový
balíček s plyšovým Alíkem,

omalovánkami, dětským průvodcem města a dalšími
drobnějšími dárky. Děkujeme

za vaši aktivitu a těšíme se,
že se v budoucnu opět zapojíte.
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Testování nově také v našem městě

SLOUPEK STAROSTY

Město Klášterec nad Ohří vynaložilo veškeré úsilí k otevření testovacího centra v našem
městě. Podařilo se! K dispozici je nyní široké veřejnosti v areálu zimního stadionu. Provozní
doba je v současné době v sobotu od 9 do 13 hodin a od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.
Termín testování je nutné rezervovat v objednávkovém kalendáři společnosti Lab In, odkazy najdete na webu města v pravém menu v záložce Covid-19. Termíny společnost otevírá ve středu na víkend a nadcházející všední dny do pátku, je potřeba rezervační systém
sledovat. Vybrat si můžete buď antigenní test (jednou za 3 dny zdarma) či PCR test. Výhodou je, že v případě pozitivního antigenního testu provede laboratoř potvrzující PCR
test z již odebraného vzorku a nebude tedy nutné test opakovat. Výsledky antigenního
testu obdržíte v ten samý den formou SMS či emailu. Výsledek PCR testu je k dispozici
nejpozději následující den ráno.
Testovací místo je přístupné jak pro pěší, tak pro motoristy. Komunikace u stadionu je
nyní jednosměrná. Testovací buňka je umístěna u atletického oválu, vjezd je od Petlérské
ulice a výjezd do ulice Pod Stadionem – vše je znázorněné na mapce níže. Uživatelé mobilního rozhlasu byli o zřízení odběrového centra informováni pomocí SMS.

V á ž e n í
Klášterečtí,
p r v n í
čtvrtletí
roku 2021
se uzavírá.
Přestože
jsem si na začátku roku
představoval v této době
možnost uvolňování opatření, jsme uzavřeni
a omezeni v našich životech již více než jeden
rok. V této nelehké době
díky aktivitě lékařů
v objektu Lázeňského
domu Evženie či spolupráci města s laboratořemi Lab In probíhá
i v našem městě testování či očkování proti zákeřnému viru. Máme tak
všichni možnost využívat
této kapacity přímo
v Klášterci nad Ohří.
Přestože jsme „uzavřeni“
opatřeními naší vlády
v našem katastru, máme
jedinečnou možnost rozhlédnout se více kolem
sebe a ocenit tak místo či
prostředí, ve kterém žijeme. Katastr našeho města nabízí mnoho možností
výletů do krásné probouzející se přírody po zimním spánku. Moje kolegyně a kolegové připravili
mnoho tipů na takovéto
výlety. Možná jste stejně
jako já na mnoha místech
nebyli, tak toho využijme. Je k tomu jedinečná
příležitost.
Před námi je období velikonočních svátků. Udělejme si je krásné ve
svých
domovech,
vyzdobme si okna či balkony a domy. Jaro je za
dveřmi a věřme, že
dodržováním opatření,
odpovědností každého
z nás a ohleduplností
k druhým se ve zdraví
vrátíme ke každodenní
„normálnosti“.
Krásné Velikonoce.
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Zaostřeno na plánované investice v letošním roce
II. část – sportovní zařízení a hřiště, školy a projekty
V posledních Kláštereckých novinách jsme vám přinesli přehled investicí, které město na letošní rok plánuje
v kulturních zařízeních a dalších objektech města, kde se letos zaměří na komunikace, parkoviště a další infrastrukturu. Níže se dočtete, co se chystá ve sportovních zařízeních a ve školách, jaké se chystají cyklostezky
a jaké vznikají či v letošním roce vzniknou projektové dokumentace, podle nichž pak město bude postupovat
v dalších letech.

Sportovní zařízení
a hřiště
Stejně jako každý rok, tak
i letos město chystá pravidelnou opravu bazénových
obkladů a údržbu technologie
v aquaparku.
Zimní stadion čeká řada
údržby v podobě servisu
kompresorů či čištění voštin
kondenzátoru pro zvýšení
jeho účinnosti. Dále se ve
sportovním areálu chystá
rekonstrukce střechy nad
strojovnou chlazení, oprava schodiště u volejbalových kurtů, oprava kaskády
dešťové kanalizace, rekonstrukce dámského a pánského WC v přízemí zázemí pro
sportovce, renovace tréninkové stěny u tenisových kurtů či sítě pro zachycení zakopnutých balónů za
bránami fotbalového hřiště.
Město letos požádalo o dotaci
na vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem na ploše po
bývalém škvárovém hřišti.
Pokud město uspěje, má

V zrekonstruovaném cykloparku v Královéhradecké ulici
město do budoucna plánuje kompletní obnovu skateparku, na který by letos
chtělo zadat projekt a poté
požádat o dotaci.
Pro letošní rok se po vzoru
miniarény v MŠ Souběžná
a oblíbeného hřiště za Družstevní ulicí chystá obnova
hřiště pro míčové hry mezi

možné zasněžovat i dojezd
velkého vleku. Tím by se
mohla prodloužit lyžařská
sezóna.

Cyklostezky
Během jarních měsíců začne
rekonstrukce chodníku na
Petlérské ulici po pravé straně
ve směru na Útočiště, kde by
měl vzniknout oddělený pruh
pro chodce a cyklisty. Tato
cyklostezka bude propojovat
cyklopark v Královéhradecké
ulici a již dokončený úsek
cyklostezky v Dlouhé ulici.
Cyklostezka podél řeky Ohře
je v těchto dnech v úseku
mezi železničním mostem
a rašovickou lávkou uzavřena
a dokončuje se zde pokládka
nového asfaltového povrchu.
Na cyklostezku v Petlerské ulici by měl v budoucnu navázat
projekt trasy vedoucí k průmyslové zóně Verne, kterou
město nyní připravuje.

Školská zařízení

v plánu zahájit práce na realizaci ještě letos. Současně by
letos měl být dokončen projekt dostavby zázemí pro
sportovce nad objektem
šaten a restaurace a současně
by měla být podána žádost
o dotaci.

ulicemi Lesní a Pionýrů.
Obnovit
město
plánuje
i sportovní hřiště v Topolové ulici za ZŠ Školní.
V lyžařském areálu Alšovka
by se měl rozšířit stávající
systém umělého zasněžování, díky kterému bude

Budovu základní školy ve
Školní ulici čeká v letošním
roce I. etapa rekonstrukce
rozvodů vody, a to v pavilonech stravování a tělocvičen.
Dále město pracuje na výběru
dodavatele na modernizaci
jazykových učeben na
Základní škole Školní
a Základní škole Krátká.
Na oba projekty získalo měs-

to dotaci ve výši 90 % nákladů z integrovaného regionálního operačního programu.

Projektové
dokumentace
V letošním roce by měly být
zahájeny následující projektové práce s realizací
v dalších letech:
komunikace Ciboušov –
I.P. Verne (okolo sběrného
dvora a útulku pro psy)
zkapacitnění parkoviště
u zdravotního střediska
v Sadové ulici
parkoviště ve Sportovní
ulici
včetně
úpravy
dopravního řešení
rekonstrukce Mírové ulice, kde v roce 2022 proběhne
rekonstrukce
vodovodu,
kanalizace
a plynu
zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v Olšové ulici u mateřské školy
zpřístupnění zámeckého
parku od letního kina přes
zahradu gymnázia
Letos by měl být dokončen
projekt chodníku do Útočiště
a projekt rekonstrukce
chodníků a úprava dopravního řešení v Osvobozené
ulici včetně zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce
u Penny Marketu, město by
chtělo koncem roku žádat
o dotaci.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Klášterecká dešťovka se za rok rozběhne do třetice –
zda i pro chataře, ukáže průzkum předběžného zájmu
První teplejší sluneční paprsky slibují příchod jara, které o sobě začíná dávat vědět čím dál víc. To je vzkaz také
pro milovníky zahradničení, kteří se začínají chystat na novou sezonu. Najdou se ovšem mezi nimi i tací, kteří
s přípravou začali ještě daleko předtím, než město překvapila sněhová kalamita. Nelenili, podali si žádost na
městský úřad a nyní již mohou pomalu vybírat nádrž na jímání dešťové vody, která se v létě postará o vláhu
pro jejich záhonky, stromy nebo trávník…
Pomocí dotačního programu Klášterecká dešťovka
chce město motivovat prozatím jen majitele rodinných
domů v Klášterci nad Ohří
k udržitelnému a efektivnímu
hospodaření s vodou. Pokud
je žadatelům dotace schválena, podepisují s městem
smlouvu a zakoupí si z vlastních finančních prostředků
nadzemní nádrž o objemu
minimálně 500 l (včetně příslušenství jako paleta, kohou-

tek, konstrukce kolem nádrže
apod.). Po předložení vyúčtování získají na tyto náklady
zpětně příspěvek až do výše
80 %, maximálně však
5 000 Kč. Nádrž musí být
umístěna na pozemku žadatele po dobu tří let od poskytnutí dotace.
Dotační program Klášterecká
dešťovka byl zatím vypsán na
tři roky a město na něj ročně
vyčleňuje částku 100 000 Kč.
Zbylé finanční prostředky se

Jak jsou s nádrží spokojení úspěšní žadatelé prvního ročníku projektu?
Vodou z nádrže zaléváme na Pořizovali jsme si pouze
zahradě. Jsme spokojeni, nádrž s běžným příslušenklidně by mohla být i větší. stvím. K průběhu vyřizování
Kromě ní jsme si ještě poří- dotace nemám žádné připodili čerpadlo, na které se mínky, je k tomu jednodudotace už nevztahovala, chý formulář, který se vyplní
a když je nádrž plná, odčer- a podá. Důležité je uschopáváme vodu ještě do sudu. vání účtenky z nákupu, což
Jinak bereme vodu do konve je ale běžná věc, i když člopřímo z kohoutu nádrže. věk o dotaci nežádá. Po
Další investice do čerpadla jejím předložení nám byly
tedy není nutná. Nádrž jsme vyplaceny peníze. Vše propo zakoupení ještě trochu běhlo v pořádku.
„zamaskovali“. Při žádání Dešťovou vodu využíváme
o dotaci jsme postupovali pro květinové truhlíky
podle stanovených podmí- a kapénkovou závlahu ovocnek a nikde nebyl problém ných stromů, kterou udělal
– podali jsme žádost, po na zahradě manžel. Přes léto
jejím schválení koupili ná- s touto vodou zaléváme
drž, předložili účtenku i pokojovky, které máme
a dostali jsme příspěvek uvnitř – dělá jim dobře… Teď
zpět na účet, takže za nás v zimě máme nádrž odstaOK.
venou, aby nezamrzla. Na
Manželé Studničkovi ■ zachytávání vody během
sezony ale ještě využíváme
i sudy.
Paní Manová ■

do dalšího roku nepřevádí.
Žádosti se podávají vždy od
06. do 24. ledna daného
roku. O pořadí žadatelů rozhoduje datum doručení
žádosti, tedy čím dříve ji
pošlete, tím lépe, ovšem
pouze v rámci stanovené lhůty. Veškeré dokumenty k projektu včetně žádostí a vzoru
smlouvy naleznete na webu
města v sekci Dokumenty –
Dotace.
Během prvního ročníku
v roce 2020 se dostalo na
každého z žadatelů. Dotaci
nakonec vyúčtovalo 25 přihlášených a v součtu
obdrželi více než 76 000 Kč.
V průměru bylo vyplaceno
3 000 Kč na jednu nádrž.
Letos je dotační program pro
přijetí nových žádostí již také
uzavřen, v roce 2021 město
obdrželo 7 žádostí na celkovou částku 32 000 Kč. Nevyčerpáno tak zůstane minimálně 68 000 Kč. Napřesrok,
tedy v roce 2022, se uskuteční prozatím poslední
ročník. Pro zájemce bude
opět připraveno 100 000 Kč.
Dle dosavadních pravidel
musel žadatel o dotaci splňovat tyto podmínky:
Je fyzickou osobou starší
18 let.
Je vlastníkem rodinného
domu na území města
Klášterce nad Ohří a je
v tomto rodinném domě
hlášen k trvalému pobytu.

Rodinný dům musí být
užíván výlučně k trvalému
bydlení, nikoli k podnikatelským účelům.
Nízký počet žadatelů v roce
2021 byl překvapující. Loni po
ukončení 1. ročníku ještě hodně lidí avizovalo, že se zúčastní letos, ale neučinili tak, proto bylo rozhodnuto uspořádat
průzkum
předběžného
zájmu dalších zájemců
o dotaci v roce 2022. Rádi
bychom, kdyby se na e-mail
pana
Libora
Kocába:
kocab@muklasterec.cz ozvali případní žadatelé, kteří
splňují současné podmínky pro poskytnutí dotace
a zároveň z nějakého důvodu
odložili nebo prostě jen
zapomněli podat příslušnou
žádost, a to do 30.06.2021.
Pokud se ozve dostatečný
počet zájemců, kteří podmínky splňují, bude to vnímáno
jako projev zájmu a v příštím
roce by program proběhl opět
dle stávajících podmínek.
Pokud ne, bude zastupitelstvu
města předložen návrh na
změnu dotačního programu,
který by spočíval v rozšíření
okruhu možných žadatelů,
minimálně o majitele rekreačních objektů, kteří mají
v Klášterci nad Ohří trvalý
pobyt. O výsledcích průzkumu
a případných změnách podmínek pro čerpání dotace v roce
2022 bude klášterecká veřejnost včas informována.

Proč se v dotačním programu nepočítalo také s chataři a zahrádkáři?
Chataři a chalupáři nebyli do projektu zpočátku zahrnuti
po zkušenostech s kompostéry, u kterých byl takový zájem
domkařů, že trvalo tři roky, než jsme je uspokojili, a teprve
potom jsme nájem kompostérů umožnili i chatařům.
Domnívali jsme se, že to bude stejné i s nádržemi na dešťovou vodu, proto jsme vypsali dotační program na tři
roky s tím, že se pak otevře i ostatním.
O nájemcích nemovitostí coby příjemcích dotace v tuto
chvíli neuvažujeme. V takovém případě je vhodné, aby
o dotaci žádal majitel zahrádky za sebe. V souladu s pravidly
podporujeme místní obyvatele a umístění nádrže na katastru obce, v případě nájemců by mohl nastat problém při
ukončení nájmu.
Libor Kocáb ■

AKTUÁLNĚ
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Zkraťte si cestu k očkování – vakcínu vám mohou
podat i v místních lázních

Od 5. března funguje očkovací centrum také v Klášterci
nad Ohří v Lázeňském domě
Evženie. Očkuje se zde každý den od pondělí do
neděle od 8 do 20 hodin.
Provozní doba může být
i kratší s ohledem na omezenou dodávku očkovací látky.
O případných změnách jsou
objednaní informováni očkovacím centrem.
Stejně jako v sousední Kadani
platí i zde celostátně platná
pravidla určující okruh osob,
které se prozatím mohou
k očkování hlásit. Jsou to:
senioři ve věku 70 let
a více
zdravotničtí pracovníci
zaměstnanci domovů pro
seniory a odlehčovacích
služeb, kteří přicházejí do
přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb

pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci
škol
a školských zařízení včetně osob pečujících o děti
předškolního věku v dětských skupinách
členové Integrovaného
záchranného systému
chronicky nemocné osoby
nesplňující podmínky věku
– rezervace termínu u nich
probíhá pouze prostřednictvím praktických lékařů
a center specializované
péče (podrobné informace
najdete také na stránkách
Ministerstva zdravotnictví
ČR:
pacientskeorgani
zace.mzcr.cz )
Pro získání termínu očkování využijte Centrální
rezervační systém na
internetových stránkách:
https://registrace.mzcr.cz/.
Pokud si s přihlášením nevíte
rady, jsou k dispozici tyto
možnosti:
Můžete zavolat přímo
do očkovacího centra – kontakty viz níže
a domluvit si termín. Registraci do Centrálního
rezervačního systému
s vámi provedou po telefonu.
Registrace je možná i prostřednictvím bezplatné
celostátní linky 1221.
Pokud sami nemáte přístup
k internetu ani nikoho blízkého, kdo by vám s registrací mohl pomoci, můžete také telefonicky
kontaktovat pracovni-

ce odboru sociálních
věcí, školství a sportu
Městského úřadu Klášterec
nad Ohří, a to od pondělí
do pátku od 09:00 do
13:00 hodin na níže uvedených telefonních číslech.
Prosíme, nechoďte kvůli
registraci na očkování
osobně k praktickému
lékaři ani na městský úřad,
volejte.
K jejich činnosti se váže toto
poděkování z nedávné doby:

Vážená redakce,
chtěla bych poděkovat za
pomoc při registraci na očkování paní Šárce Oujeské
z městského úřadu. Velmi
ochotně provedla registraci
i přeregistraci. Nic nebylo
problém. A je na místě poděkovat také kolektivu zdravotníků, v čele s MUDr. Jírou,
kteří zajišťovali vlastní očkování. Organizaci velice dobře
zvládli, děkuji.
Olga Matějáková ■

603 222 094/474 359 653 – Petra Makoli Glacnerová
739 605 448/474 359 607 – Šárka Oujeská
Před očkováním je potřeba vyplnit dotazník buď přímo
v očkovacím centru, nebo si ho můžete vyplnit předem. Je
ke stažení na webu města v tiskové zprávě k očkování v Klášterci nad Ohří. Najdete zde také letáček MZČR s popsaným
postupem, jak se registrovat k očkování a dokument
Informace pro očkované.
Prosíme, předejte případně tuto informaci seniorům z okruhu
vaší rodiny či známých.
Kontakty na nejbližší očkovací centra:
Klášterec nad Ohří, budova Lázeňského domu
Evženie
Tel.: 702 197 911 nebo 702 197 898, e-mail: recepce@arc-med.cz
Kadaň, nemocniční areál, nejvyšší patro budovy
dětské polikliniky, vstup zadním vchodem, parkování u budovy
Tel.: 474 944 307 nebo 474 944 455
Informační linka je dostupná denně od 9:00 do 15:00.
Pokud je přetížená, zkoušejte průběžně volat znovu.
Aktuální informace o provozu centra najdete na webu:
www.nemkadan.cz
Registrovaní zájemci o očkování nechť průběžně sledují
aktualizace v rezervačním systému.

Klášterečtí hasiči zasahovali pod hradem Šumná
V úterý 9. března krátce před
půl šestou odpoledne byl

vyhlášen poplach oběma
hasičským jednotkám v Kláš-

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve čtvrtek 22. dubna 2021
se od 15 hodin ve společenském domě Panorama uskuteční druhé letošní zasedání
Zastupitelstva města Klášterce
nad Ohří. Program bude v polovině dubna zveřejněn na webu
města. Mimo jiné jsou na schůzi pozvaní zástupci společnosti
Priessnitzovy léčebné lázně
Jeseník k projednání memoranda o budoucí spolupráci

s klášterskými lázněmi Evženie. Následný rozvoj lázeňství
v našem městě přiblížíme
v květnových Kláštereckých
novinách. Zasedání zastupitelstva se ponese v duchu aktuálních opatření, jste na něj
samozřejmě zváni, ale svou
osobní účast zvažte. Online
přenos bude vysílán prostřednictvím TV OKO1 a kanálu YouTube: Aktuality Klášterec.

terci nad Ohří. Ohlášen byl
požár lesního porostu pod zří-

ceninou hradu Šumburk. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že je pro těžkou techniku
místo nepřístupné a k natažení vodních proudů bylo
využito obou čtyřkolek.
K místu požáru to bylo tedy
několik set metrů hadic. Požár
vznikl v malém příbytku bezdomovců kousek pod zříceninou hradu. Díky včasnému
zavolání občanů na tísňovou
linku a rychlému roztažení
hadic
pomocí
čtyřkolek
nedošlo k žádným větším
škodám na lesním porostu.
Filip Foukal, velitel jednotky
SDH Klášterec nad Ohří ■
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Druhá výzva k prodeji pozemků v lokalitě Ciboušovská
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří schválilo pro prodej zbylých pozemků v lokalitě
Ciboušovská upravená pravidla. Město nabízí k prodeji 8
parcel
určených
pro
výstavbu rodinných domů,
výměra pozemků se pohybuje
od 873 m2 do 1 290 m2.
Na webu města v pravém
menu
najdete
položku
Pozemky v Ciboušovské –
2. výzva. Zde jsou k dispozici
kompletní pravidla a žádost
o koupi pozemku, kterou
můžete podávat v termínu do
23. 4. 2021, pořadí jejich
přijetí nerozhoduje.

Termín prodeje formou
obálkové metody se uskuteční dne 28. 4. 2021 od
14.30 hodin v salónku
Městského úřadu v Klášterci
nad Ohří. V případě vládního
nařízení ohledně epidemiologické situace může být
termín upraven, zájemci
budou o této změně informováni.
Na mapě jsou volné pozemky
vyznačeny zeleně. Na webu
města najdete aktivní mapu,
kde po rozkliknutí každé parcely vidíte její výměru a minimální kupní cenu, za kterou
je nabízena.

Předběžný
harmonogram
prodeje:
únor až duben 2021 zveřejnění záměru prodeje
pozemků a přijímání
žádostí
duben prodej formou
obálkové metody
červen až prosinec 2021
schválení smluvních vztahů se zájemci zastupitelstvem města
srpen až listopad 2021
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách
říjen 2021 až únor 2022
uzavření kupních smluv

Termíny letošního blokového čištění města
Chystané blokové čištění města by mělo proběhnout letos
dle přiloženého rozpisu, ovšem je třeba počítat s tím, že
všechny časové údaje jsou pouze informativního charakteru a mohou být v důsledku nepříznivého počasí či jiných
závažných okolností (např. vyhlášeného nouzového stavu
apod.) změněny.
V jednotlivých ulicích bude s předstihem umístěno dopravní
značení a prosíme o jeho respektování.

Uživatelé registrovaní v mobilním rozhlase budou o čištění ve své ulici informováni den předem formou SMS či zprávou do aplikace Mobilní rozhlas.
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.
Předem děkujeme za spolupráci.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ JARO 2021 V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
1. 4.

17. listopadu (horní část po křižovatku s Lidickou ulicí), V Zátiší

6. 4.

Lesní, Větrná po křižovatku s ulicí 17. listopadu

7. 4.

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

8. 4.

Jana Ámose Komenského, Ciboušovská, Souběžná

9. 4.

Dlouhá včetně parkoviště u aquaparku + obě strany chodníku, Petlérská

12. 4.

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

13. 4.

Družstevní, Okružní, Příčná, Lípová

15. 4.

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

16. 4.

Na Vyhlídce, Mírová

19. 4.

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

20. 4.

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

22. 4.

silnice č. I/13 od gymnázia k potoku, Pod Skalkou, Pod Pivovarem, spojka – Olšová, Okružní, Topolová +
Chomutovská od gymnázia k potoku

23. 4.

Pod Stadionem, Královéhradecká

26. 4.

Nádražní, autobusové nádraží

27. 4.

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

29. 4.

Václava Řezáče + hornické domky v Pražské ulici

30. 4.

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

3. 5.

Rašovické sídliště vč. Přívozní ulice + k porcelánce

4. 5.

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

6. 5.

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

7. 5.

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

10. 5.

Zahradní (od ulice Palackého k mostu), Vodní, Cihlářská, Kyselka

11. 5.

Průmyslová zóna, Útočiště, Karlovarská (stará silnice I/13), Klášterecká Jeseň

13. 5.

Rašovice, Lestkov, Ciboušov
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Rozhovor s… Ladislavem Pozdníčkem
Ladislav Pozdníček žije v Klášterci nad Ohří a již téměř
20 let se věnuje záchranářské kynologii se zaměřením
na vyhledávání zavalených osob v sutinách. Působí
mimo jiné i v klášterecké jednotce dobrovolných hasičů
a má za sebou řadu atestů, národních i mezinárodních
zkoušek. Se svou fenou Citou se zúčastnil mistrovství
světa záchranných psů v Holandsku, kde se umístili na
31. místě z celkového počtu 65 psů., podle jeho slov
byl s výsledkem spokojen, protože fenka nalezla všechny ukryté osoby. Na mistrovství světa se soutěží
v poslušnosti, druhou kategorií jsou tzv. speciály
s různou specializací podle přihlášení. Cita je odborníkem ve vyhledávání lidí v sutinách, povolána byla
k řadě zásahů. Ladislav Pozdníček se účastnil i zahraničních výcviků, jeho kolegové loni zasahovali po výbuchu v Bejrútu krátce poté, co fena Cita služebně dosloužila a odešla do důchodu. Po mnohaletých
zkušenostech pomáhá tento záchranář při výcviku psů
i na Slovensku či v Polsku. Jak náročný je výcvik psa
záchranáře a jakých úspěchů Ladislav dosáhl, se dozvíte v našem rozhovoru.

věnovat, vzal jsem si druhou
fenku, ale měla už v mladém
věku dysplazii lokte. Nebylo
to tedy na veliké sportování
a začal jsem se smiřovat
s tím, že skončím. Pak přišla
neplánovaně třetí, Cita, se
kterou jsem se záchranářské
kynologii už věnoval naplno
a absolvoval s ní nejvíce
akcí. Přišla nečekaně, neplánovaně a nakonec byla úplně nejlepší. Přišla k nám
pouze na předvýchovu
a když si ji noví majitelé
nevzali, zůstala u nás na stálo.
Myslíte, že jsou lepší v hledání osob psi nebo feny?
To je otázka, na kterou každý
majitel odpoví po svém. My,
co máme fenky, preferujeme
samozřejmě fenky. Když sleduji výcvik, přijde mi, že jsou
spolehlivější a nejsou tolik
roztěkané. Při práci musí pes
jednat samostatně na velkých plochách v lese nebo pro
změnu menších, ale o dost
náročnějších – v sutinách. Je
tam velké množství pachů
a vjemů, na což jsou podle
mě psi citlivější než feny. Ale
je to můj názor, já věřím více
fenám, majitelé psů mají
názor opačný.
Bydlíte se svými psy
v domě nebo bytě?
V bytě. Jde to úplně bez problémů. Pracuji v Klášterci nad
Ohří na jezu, kde jsou se
mnou celý den a domů se
chodíme jen vyspat. Po práci
jdeme ještě na procházku
nebo za výcvikem, domů se
vracíme k večeru a to už ví,
že se jen nají a jdou spát.

Pocházíte z Klášterce nad
Ohří?
Skoro se to tak dá říct, narodil
jsem se v Teplicích, ale téměř
od narození s výjimkou pár let
žiji celý život v Klášterci nad
Ohří.

Cita přišla skoro
nechtěná
a nakonec byla
úplně nejlepší.

Kolik máte nyní psů?
Všichni jsou záchranáři?
Teď mám dvě fenky labradorského retrívra. Žlutou
13letou Citu a hnědou 6letou
Nessie. Obě jsou záchranářky. Před nimi jsem měl ještě
dvě, ale obě byly nemocné,
tak jsme kynologii dělali spíše pro radost a získávání
zkušeností. První byla žlutá
fenka Dorka, měla epilepsii.
Když mě záchranařina vzala
tak, že jsem se jí chtěl plně

Dá se tedy činnost kynologa-záchranáře skloubit
s prací?
Záleží, jakou práci člověk má.
Někomu zaměstnavatel vstříc
nevyjde. Já jsem měl výhodu,
že když nás zavolali k zásahu,
byl jsem vždy v práci uvolněn, a to i ke cvičení s hasiči
nebo kynology.
Patříte jako záchranář ke
konkrétní organizaci nebo
jste na jakémsi seznamu
kynologů a zavolají vás
v případě potřeby?
Jsem členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR, což
je největší organizace, která
záchranářské kynology sdružuje. Aby člověk mohl jezdit
k zásahům, musí složit atest
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
v Praze, které je součástí
Ministerstva vnitra ČR. Když
je hotovo, zařadí ho na listinu,
kterou mají k dispozici operační důstojníci při svolávání
kynologů k zásahu. Pak rozhoduje místo bydliště. Většinou je seznam rozdělený na
kraje, ale rozhoduje samozřejmě to, kdo je zrovna
k danému místu nejblíže.

Za nalezení
pohřešovaného
chlapce získala
Cita ocenění
Statečné psí
srdce.
Co považujete za své
respektive vašich fenek
největší úspěchy?
Úspěchy byly hlavně s Citou.

První metou v začátcích byly
úspěšně složené zkoušky, pak
následovaly vrcholové zkoušky a přes ty jsme se dostali
ke zmiňovanému atestu
Ministerstva vnitra ČR, který
se musí každé dva roky obhajovat. Časem jsme složili
mezinárodní atest pořádaný
organizací sdružující záchranářské psy z celého světa –
IRO. Pak následovalo několik
praktických zásahů a medailových úspěchů na mistrovství republiky či účast na
mistrovství světa. Největším
úspěchem je, když se nám
podaří někoho najít nebo mu
zachránit život. Což se nám
povedlo. V prvním případě to
byl zásah v Ústí nad Labem
v Předlicích, kde se v domě
propadly stropy a zavalily
nějaké osoby. Tenkrát Cita
jednu z nich našla. Bohužel
už jí nebylo pomoci. Ve svých
8 letech při pátrání pod
Nechranickou přehradou Cita
našla ztraceného chlapce,
živého a zdravého. Za tento
počin získala ocenění Statečné psí srdce.

Na vrcholu
začíná být pes
v 5 až 6 letech,
kdy se dá říct, že
je v top kvalitě.
Jak dlouho trvá vycvičit
psa, aby samostatně nebo
tedy pod vaším vedením
hledal osoby?
Záleží na jedincích. Některému to trvá kratší, jinému zas
delší čas. Většinou je minimální doba dva roky. Pes
bývá po dvou letech schopný
pracovat samostatně a zvládat těžší úkoly, postupně se
však tréninkem a zkušenostmi stále zlepšuje. Na vrcholu
začíná být v 5 až 6 letech, kdy
se dá říct, že je v top kvalitě.
Jak probíhá výcvik psa,
zaměřeného na hledání
osob v sutinách?
Výcvik sutinového psa začíná
tím, že se mladý pes naučí
štěkat na člověka za odměnu.
Odměnou může být jídlo,
hračka nebo slovní pochvala.
Ve chvíli, kdy pes tento princip pochopí, nároky se zvyšují. Trenér odbíhá na nějakou vzdálenost, kde si sedne
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a čeká. Když ho pes najde
a zaštěká, následuje opět
odměna. Takto se to stupňuje, vzdálenost se zvětšuje
a osoba se ukrývá na různých
místech. Celý výcvik je vedený formou hry, takže to psy
baví.
Jak časově náročný je
takový výcvik?
Vrcholová
záchranářská
kynologie spolyká hodně
času, ale i peněz. V době, kdy
jsem se této činnosti věnoval
více, jezdili jsme trénovat
jednou týdně „speciály“ a 23x týdně poslušnost. O víkendu jsme pak absolvovali různá větší cvičení. Pokud má
člověk ambice a chce to
někam dotáhnout, časová
a finanční náročnost je hodně
vysoká. Co se týká výcviku
v sutinách, kolikrát jsme
nuceni za tréninkem cestovat
i stovky kilometrů. Když to
však člověk dělá pro radost
a stačí mu sem tam složit
nějakou zkoušku, pak ta
náročnost taková není.
Jsou vaše fenky i přes své
dovednosti
„normální
psi“?
No samozřejmě, že jsou. Většina lidí si myslí, že vycvičení
psi jsou „uposlouchaní“. Ale
vůbec to tak není. Při výcviku
ví, že poslouchat musí. Ale
v běžném životě to tak přísné
není. Umí to rozlišit a vedou
normální život, hrají si, chodí
na procházky… Když to ještě
šlo, věnoval jsem se s nimi
i canisterapii. Navštěvoval
jsem klášterecký ústav
sociálních služeb a léčebnu
dlouhodobě
nemocných
v Kadani.
Která plemena jsou nejčastěji k hledání osob
využívaná?
V záchranářské kynologii se
využívají různá plemena.
Zčásti se vybírají podle specializace vyhledání, v sutinách, v lese, na vodě nebo
pro záchranné stopování,
a zčásti podle toho, kdo má
rád jaké plemeno, případně
si pořídí psa z útulku. Setkáte
se s labradorem, zlatým retrívrem, německým ovčákem,
border kolií, kníračem, Flat
coated retrívrem, maliňákem
(belgický ovčák malinois,
pozn. red.), v plochách se

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Španělský ptáček.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Asi nejspíš modrá.
Kde nejdále jste ve světě byl?
Zas tak daleko ne, v Holandsku, kde jsem byl se svou
fenou na mistrovství světa záchranných psů.
Jaké máte koníčky?
Hlavně je to ta pejskařina. Potom mám drobnější záliby,
které nežerou tolik času, sport, kolo, focení a příroda.
Co vám dala a vzala záchranářská kynologie?
Musím říci, že mi více dala, než vzala. Vzala mi pár
kamarádů a omezila ostatní koníčky. V začátcích hlavně
fotbal, který jsem v té době hrál ještě závodně. Přinesla
mi mnoho nových kamarádů a několik skutečných přátel. Získal jsem díky ní spoustu životních zkušeností.
Člověk během akcí, které objíždí, potká velké množství
lidí z celého světa. Naučí se více porozumět nejen jim,
ale i řeči psů a jejich chování.
využívají
špringršpanělé
a v poslední době se objevují
i různé druhy ohařů.
Na závěr v dnešní době asi
očekávaná otázka – jak
vás ovlivnil covid?
Ovlivnil nás hodně. Jsme
téměř bez jakéhokoliv výcviku. Nemáme žádné výjimky.
Je velký problém vyjet ve
skupině oficiálně na trénink.
Dá se cvičit poslušnost

a drobné úkoly, ale co se týče
kvalitních tréninků a větších
akcí, to už prostě celý rok
neexistuje.
Chápu, určitě si všichni
přejeme, aby byl už brzy
svět zase normální. Děkuji
za rozhovor a přeji hodně
zdraví a úspěchů vám
i Citě a Nessie.
Adéla Václavíková ■
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Jitka Kůsová se díky nově získané certifikaci právem
řadí mezi umělce s mezinárodním vlivem
Certifikaci umělce s mezinárodním vlivem udělila Jitce
Kůsové začátkem března
organizace ISSA (International Sculpture Symposium
Alliance) se sídlem v Číně.
Tato mezinárodní, nekomerční, nevládní, dobrovolná akademická organizace si dala za
cíl usnadňovat komunikaci
a spolupráci mezi světovými
sochařskými sympózii a zajišťovat jejich publicitu, organi-

zovat akademický výzkum,
podporovat praxi tvorby,
urychlit rozvoj celosvětového
sochařského kurzu a využívat
sochařství jako prostředek ke
studiu a šíření kultur zemí
světa.
Pro získání certifikace doložila
umělkyně účast na sympóziích v 7 různých zemích, ve
kterých pracovala dokonce
i
opakovaně.
Pohybuje
se zvláště v oblíbených des-

tinacích Evropy, jmenujme
například Německo, Francii,
Itálii, Švýcarsko nebo Bulharsko. Dvakrát se objevila také
na Ukrajině. Přihlášení se na
zahraniční sympozium obnáší
vždy přípravu návrhu, minimálně skici, ale často i modelu, které zhodnotí odborná
porota a k účasti následně
pozve pouze ty nejlepší.
Prvenství zažila Jitka Kůsová
zároveň jako první Češka na
festivalu Camille Claudel v La
Bresse ve Francii, známým
svou dlouholetou tradicí
a širokou mezinárodní účastí.
Kromě toho se samozřejmě
každoročně podílí na řadě
podobných akcí pořádaných
v Česku. Svá díla také vystavovala mj. i v Rakousku,
Holandsku či Lichtenštejnsku.
Váhu nového ocenění díla
sochařky Jitky Kůsové ve
svém vyjádření více přibližuje
sám generální tajemník umělecké
organizace
ISSA,
LiuYang:
„Tento projekt je druhem certifikace umělců s mezinárodním vlivem. Podmínkou pro
certifikaci je, že jsou jejich
monumentální sochy k vidění
nejméně v pěti zemích.
V současné době bylo certifikováno okolo 150 sochařů
z různých částí světa. Jitka je
jediná certifikovaná sochařka
z Česka. V rámci sympozií

vytvořila více než 70 monumentálních děl ve více než
5 zemích, což je obrovský
úspěch. S jejím sochařským
uměním jsem se poprvé
setkal na Ukrajině a šokovalo

mne, jak sochařka dokázala
vtisknout život ženy do kamene. Její socha ukázala světu
jednu stránku Čech.”
Milá paní Kůsová, vedení
města Klášterce nad Ohří se
tímto také připojuje k řadě
dalších gratulantů. Z Vašeho
ocenění máme velkou radost,
srdečně blahopřejeme a přejeme Vám spoustu dalších
tvůrčích úspěchů.

Právě probíhá nákup vybavení nového kulturního domu
aneb Jak si kdo vybere, tak si sedne
V Kulturním centru se v současné době rozhoduje o velmi
důležitých věcech. Nejen
o tom, kde a jaké budou elektrické zásuvky, světla, kamery,
nábytek…, ale ruku v ruce
s tímto rozhodováním je třeba
v první řadě naplánovat rozvržení budoucího využití
nových prostor – kde budou
divadelní reflektory, kde se
budou scházet šachisté,
výtvarníci, tanečníci a tak dále.
Předem by nás také nenapadlo, jak složité je třeba vybrat
vhodné židle do sálu. Z historie víme, že židle, které byly
v kulturním domě přes 30 let,
leckdo proklínal a sezení na

nich nebylo žádným potěšením. Mnohokrát jsme slyšeli,
že jsou nepohodlné, dokonce
taková židle mnohdy zastínila
vynikající výkony umělců,
protože divák nevnímal to, co
se odehrává na jevišti, ale to,
jak při tom trpí. Ano, je to tak.
Na otázku: „Jak se vám líbilo
divadlo?“ Padla mnohokrát
odpověď: „Divadlo super, ale
ta židle!...“ Můžeme nebo
nemusíme souhlasit, ale právě teď nastala doba, kdy se
nábytek, a tedy i židle na sál
vybírají. Taková židle ale musí
splňovat mnohá kritéria. Musí
být stohovatelná, spínatelná
do řady a to, co nakonec bude

A to je ona – favoritka vybraná členy naší poroty
stát nejvíc - musí splňovat
bezpečnostní normy. Vybírali
jsme z třiceti pěti vzorků a do
užšího finále prošly pouze tři.

A ty splňovaly pohodlí, praktičnost a vzhled. Dále byla
nenásilně zvolena jakási
komise, která se za židlemi
vypravila do Prahy, kde doslova zasedala, zasedala a zasedala a nakonec jednohlasně
vybrala. Jména členů této
nezávislé komise neprozradíme, neboť by se na ně mohla
později v souvislosti se zadní
částí těla obracet mysl mnohých a toto rozhodnutí jim
vyčítat. Udělali jsme pro vaše
pohodlí vše, co se dalo,
a snad budete spokojeni.
Sedu zdar a kultuře zvlášť.
Tomáš Barták, vedoucí
kulturního centra ■
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Představujeme vám umělce z našeho regionu
V minulém vydání Kláštereckých novin se na tuto rubriku,
v rámci které jsme si předsevzali představit vám známé
i méně známé umělce z našeho okolí, nedostalo. Teď
máme ale víc než dobrý
důvod ji opět zařadit. V březnu 2021 se totiž měla v galerii Kryt uskutečnit kvůli koronavirové epidemii již jednou
odložená výstava Mirka
Javůrka, která se bohužel ze
stejného důvodu nekonala
ani tentokrát. S jeho dílem
bychom rádi počítali znovu
v plánu výstav Krytu na příští
rok a aktuálně můžeme věnovat jeho velkým plátnům
a sochám alespoň tento
skromný prostor. Galerie Kryt
zůstává prozatím nadále uzavřena.

setkat jak v Česku, tak
i v zahraničí.
Cyklus, který měl být vystaven, se jmenuje Old master

therapy, jak sám autor uvádí, jde o jeho soukromou
terapii díly starých mistrů.
Součástí cyklu jsou nejen
obrazy, ale také sochy inspirované starým klasickým
malířstvím a sochařstvím.
Sochařskou část reprezentuje
reliéf Medúza (laminát,
2021), obrazy pak dílo Okno
o velikosti 250cm x 375cm
(olej na plátně, 2020).
Ukázku aktuální tvorby uzavírají sochy s názvem Cíle
(laminát, životní velikost,

březen 2021). Tato fiktivní
inspirace antickým aktem je
reakcí na ničení kulturního
dědictví např. v syrské Palmýře nebo iráckém Mosulu.
Toto téma je další část cyklu
„Terapie starými mistry“.

Miroslav Javůrek (* 1978,
Kadaň)
už
v
naší
městské galerii vystavoval.
Jeho alma mater je Akademie
výtvarných umění v Praze,
kde absolvoval ateliér klasické
malířské
techniky
u prof. Zdeňka Berana, a od
té doby se účastnil mnoha
autorských i skupinových
výstav, s jeho díly se můžete

Městská knihovna nabízí těm, kteří si nemohou sami
přijít, bezkontaktní rozvážku knih po celém městě
Služba „Bezkontaktní rozvážka knih” je určena registrovaným uživatelům městské knihovny. Vše probíhá
tak, že si vyberete požadované knihy pohodlně z domova v našem katalogu nebo si
telefonicky necháte poradit
a vybrat tituly od knihovnic.
V každém případě je telefonicky objednáváte a v pátek
je můžete čekat. Při rozvozu
knihovnice zazvoní a zanechá tašku u dveří. Následně
v bezpečné vzdálenosti
vyčká, zda dojde k převzetí
ze strany objednatele. V případě, že si ji nikdo nevyzvedne, se zásilka vrátí zpět do
knihovny. Za tuto službu se
do odvolání neplatí žádný
poplatek.
Splňujete podmínky rozvážkové služby?
Služba je určena pouze
pro čtenáře s dodací adresou v katastru města

Klášterec nad Ohří, kteří
si knihy nemohou vyzvednout osobně v knihovně.
Musíte mít platnou registraci v naší knihovně, tj.
máte uhrazený registrační
poplatek.
Knihu či knihy musíme mít
v našem knižním fondu –
lze ověřit v našem katalogu na webových stránkách knihovny: katalog.knihovnaklasterec.
cz
Objednat
lze
pouze
nepůjčené knihy, v katalogu je u nich uvedeno
„Dostupné”.
Tuto službu nemohou
využít čtenáři, kteří mají
neuhrazené pohledávky
nebo nevrácené tituly po
termínu.
Telefon pro objednání:
774 404 500
Rozvoz probíhá každý pátek
v čase 9:00–11:00 hodin.

Nově k zapůjčení v městské knihovně…
Ivona Březinová: Fína a Zef Příběh surikat
V africké poušti Kalahari žije malá surikata Fína
a ta se rozhodně nenudí. Formou krátkých příběhů
se děti seznámí s celou Fíninou rodinou, s kamarády
a s životem, který se tolik liší od toho našeho, lidského. Jednou se však na poušti objeví neznámí tvorové
a Fína se musí rozhodnout - jsou to přátelé nebo nepřátelé?
Fredrik Backman: Muž jménem Ove
Příběh o překvapivém přátelství, toulavé kočce
a prastarém umění řídit, příběh, který promění
všechny, kteří se s Ovem setkají. F. Backman
stvořil svět, který je nám důvěrně známý a přitom nám vlastně říká i něco důležitého o nás,
o naší době, o tom, jak bychom se měli chovat k těm, kteří
našim životem procházejí…
Robin Cook: Geneze
Opět se setkáváme s doktorkou Laurie Montgomeryovou, která při pitvě údajné feťačky narazí
na něco, co ji znepokojí: Dívka byla v době smrti
těhotná, ale o jejím těhotenství nikdo neví, a tak
se Laurie pouští do nesnadného pátrání po otci
nenarozeného dítěte. Tím se však stává terčem vraha, protože jsou otázky, na něž je lepší se neptat.

PRO RODINU

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

3/2021 | strana 12

Pojďte s námi zjistit, jak se dá parádně užít masopust
ve školce, a to díky nadšení a kreativitě učitelek
Tradičnímu tématu masopustu se děti ve školkách věnovaly během února i letos. Je
pro ně velice zajímavý především proto, že je plný kostýmů, her a barev. Už vědí, že
je spojován se zábavou, tancem, jídlem, pitím a hudbou.
V rámci příprav rozvíjely svou
fantazii malováním obrázků
a učily se nové básničky a písničky. Tento svátek je také
velmi vhodnou příležitostí pro
zapojení Orffových hudebních
nástrojů. V letošním roce
mateřské školy nemohly
z důvodu pandemie covidu19 konat oblíbený masopustní
průvod městem, proto karnevaly proběhly v jednotlivých
školkách a třídách zvlášť.
Tušíte, jaké masky jsou
dnes mezi nejmenšími ty
nejoblíbenější?
Suše by se asi dalo říct, že
takové,
které
připraví
maminka, teta nebo babička,
ale je jasné, že ty při přípravě
kostýmu přihlíží k přání svých
ratolestí. Masky či převleky si
totiž na karneval děti většinou přinesly s sebou z domo-

va už hotové, některé je ale
i vyráběly s pomocí paní učitelky. Našli byste mezi nimi
pohádkovou klasiku – prince,
piráta, čertici, rytíře, červenou karkulku, čarodějnici, ale
i vysněné profese jako je
hasič, doktorka, kuchař nebo
policista či zástupce zvířecí
říše - kočička, beruška, vlk
nebo včelka. Mezi holčičkami
stále vedou princezny a víly.
Specifickou skupinu současných masek tvoří superhrdinové, hlavně Superman, Spiderman, Batman nebo želva
ninja. K nepoznání ovšem
byly i paní učitelky.
Pro vaše děti byly o masopustním karnevalovém
dnu připraveny zábavné
herní aktivity…
Začněme MŠ Sluníčko
v Lesní ulici. Ve třídě Kapiček proběhla módní přehlídka, při níž děti slovně popsaly
a ukázaly ostatním svůj kostým, dále hádání hádanek,
pohybová hra „Masopust
pryč“, soutěžení v jízdě na
koni, hodu obručí, chůzi po
laně se lžící a míčkem, hod
míčem do klobouku, zdobení
koláčů a puzzle. Masopustní
průvod prošel jen chodbou
bez návštěv v ostatních třídách, rozdaly se sladké
odměny a diplomy a zavládla
všeobecná spokojenost. Po
odpočinku děti vyprávěly, co
hezkého se jim o masopustu
zdálo. Učitelky Kamila Hubertová a Ivana Kolářová

Malá Sluníčka si zase užívala masopustní hravé „klauní“ aktivity nejprve u stolečku
při výrobě a zdobení klaunské
čepice. Poté se všem ukázaly
a představily masky, zdolávala se překážková dráha
s velkým prolézacím tunelem,
který prý všechny moc bavil.
Následoval tanec, zpěv a hry
s nafukovacími balonky. Na
závěr byly děti zaslouženě
odměněny sladkostmi a zápichem šaška a bylo vyhlášeno,
že všechny masky jsou krásné. Učitelky Adéla Zubková
a Jaroslava Iblová
Děti z Hvězdiček měly karneval dopoledne, zahájily ho
zpěvem stejnojmenné písně
Karneval, kterou již dříve
nacvičily a použily přitom
i rytmické nástroje. Soutěžilo
se např. ve skládání klaunů,
třídění balonků dle barev, tvoření co největšího koláče
nebo překonání oblíbené překážkové dráhy. Nechyběl ani
veselý tanec v kostýmech
(bylo přece třeba předvést
svou šikovnost ostatním).
Zmíněné hudební nástroje
využívaly nejen k tomu, aby
je bylo pěkně slyšet, ale
zvládly s nimi i rytmizaci
názvu svého převleku. Za to
vše je na konci neminul
diplom,
malá
odměna
a zápich rozesmátého klauna.
Učitelky Vlasta Šťastná a Ivana Vrbňáková
Za MŠ Duha v Dlouhé ulici
nám své masopustní veselí
přiblížily Vlaštovičky. Pro ně
bylo o karnevalovém dnu připraveno sedm stanovišť se
zábavnými úkoly: 1. Klaun
má hlad – navíjení ovoce na
šňůrku, 2. Klaunovy kalhoty
– vkládání záplat z geometrických tvarů, 3. Klaunův
motýlek – skládání papíru,
4. Klaunův klobouk – zdobení
netradičním
materiálem,
5. Klaun poztrácel knoflíky –

hledání v písku, 6. Slalom
mezi kuželi a skákání v pytli
a 7. Koláče – skládání do celku – a jitrnice – vycpání punčochy papírem. Na programu
byl i společný zpěv s hudebním doprovodem, promenáda
masek na červeném koberci
a balónkový tanec. Odměnou
dětem byly čokoládové muffiny upečené od hodných paní
kuchařek. Učitelky Marta
Maxová a Michaela Bendová
A co dělaly pilné Včeličky
z MŠ Stonožka ve Školní?
Dozvěděli jsme se, že karnevalový rej je událostí, na kterou se zde každoročně velmi
těší. Letos se odehrál v tělocvičně, kde úvodní představení každé z masek vystřídal
průvod v doprovodu hudby
a rytmických nástrojů. I zde
se nápaditě soutěžilo, zmiňme hry s padákem nebo cvičení s obručemi. Pak se rozezněl klavír známými písněmi,
k nimž se děti mohly s chutí
přidat. A zbylo také dost času
na to si zatančit a zadovádět
s kamarády. Na závěr vytvořily všechny masky dlouhého
hada a dostaly sladkou odměnu a obrázek. Učitelky Hana
Klačková a Hana Dvořáková
Oslava masopustu v podobném duchu proběhla jistě
i v dalších třídách, nezbývá
než školkám a jejich zaměstnankyním poděkovat za přípravu programu.

Krátce k aktuálnímu
dění ve školkách:
Vládním
nařízením
jsou od 1. března zatím
uzavřena všechna pracoviště kromě MŠ Souběžná, ve které je od
2. března v době od
6:00 do 16:00 hodin
postaráno o děti rodičů
vybraných profesí.
Děti s povinným předškolním vzděláváním
se vzdělávají na dálku.
Rodičům děkujeme za
spolupráci.
Zápisy
dětí
do
mateřské školy proběhnou od 3. do
14. května. Bližší
informace budou zveřejněny v dubnu.
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Městský ústav sociálních služeb prodloužil provoz
pečovatelské služby
Pečovatelskou službu, která
sídlí v Městském ústavu
sociálních služeb v Klášterci
nad Ohří, mohou nyní lidé
využívat denně v prodloužené provozní době od
7:00 do 21:00 hodin.
Pro seniory, zdravotně
postižené a nově i rodiny
s dětmi v sociálně nepří-

znivé situaci poskytujeme
například:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko
nebo vozík, prostorové
orientaci a samostatném
pohybu
ve
vnitřním
a vnějším prostoru)

pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
(při přípravě a podání jídla
a pití)
Pracovnice v sociálních
službách mohou klienty
doprovodit k lékaři, na
úřady a další instituce.

VZPOMÍNKA

Blíží se zápis dětí do prvních tříd
základních škol pro školní rok 2021/2022
Zápis je povinný pro děti
narozené od 1. 9. 2014 do
31. 8. 2015 a týká se i dětí
s odloženou školní docházkou. Ti, kterým byl pro školní
rok 2020/2021 udělen odklad
školní docházky, musí požádat
o přijetí znovu.
Pokud nyní uvažujete o odkladu školní docházky pro své
dítě, je třeba zažádat o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně ještě před
zápisem. U zápisu je třeba už
předložit doporučující posouzení příslušného školského
poradenského
zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mezinárodní den žen
v domově pro seniory

Zápis se uskuteční ve
dnech 1. až 23. dubna
2021. Při zápisu rodiče běžně dokládají své občanské
průkazy a rodný list a zdravotní průkaz dítěte. Je možné, že vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie bude
zápis probíhat bez osobní
účasti. Bližší informace ke
způsobu provedení zápisu
zveřejní školy na svých
webových stránkách v druhé
polovině března.
Spádové oblasti jednotlivých místních základních škol
najdete rovněž na webových
stránkách škol a také v tiskových zprávách na webu města. Jelikož přišel na facebook
města dotaz k možnosti
výběru základní školy, připojujeme ještě tuto doplňující
informaci od paní Lucie Černé
z odboru sociálních věcí, školství a sportu:
Pokud se rodič rozhodne přihlásit své dítě do jiné než spádové školy, může. V tomto pří-

padě doporučujeme zapsat jej
jen na jednu vybranou
základní školu. Spádová
škola pouze garantuje přijetí
podle bydliště, je to tzv. škola
se zaručeným místem pro přijetí dítěte k povinné školní
docházce, ale dítě může
nastoupit do školy jiné. Ředitelé škol mezi sebou komunikují, a pokud by bylo následnou kontrolou zjištěno, že je
dítě zapsáno na školy dvě
a jedna z nich bude spádová,
bude přijato na školu spádovou. Při přijímání dětí, které
nepatří do příslušné spádové
oblasti dané základní školy,
musí vedení rozhodovat dle
svých volných kapacit a spádové děti mají samozřejmě
přednost. Ovšem je třeba
dodat, že kapacity škol
v našem městě jsou dostačující a opravdu není nutné
přihlašovat dítě na více škol,
aby si rodič pojistil jeho přijetí,
naopak, celý proces se tím
může zkomplikovat.

Sčítání lidu, domů i bytů
2021 je tu!

Na naše milé ženy, dámy
a paní jsme nezapomněli.
Všem jsme popřáli pevné
zdraví, vyřídili vzkaz od
pana starosty a předali
netradiční dáreček ke
kávě ve formě lázeňských
oplatek od města Klášterce nad Ohří.

Bezkontaktní sčítání přes
www.scitani.cz nebo mobilní aplikaci „Sčítání21“ staženou v Google Play či App Store je možné od 27. března do
9. dubna. Kdo se nesečte online, musí vyplnit listinný sčítací
formulář.
Sčítání prostřednictvím
formuláře na poště od
17. dubna do 11. května:
Kontaktní místo pro občany
všech obytných částí města
Klášterce nad Ohří je Česká
pošta Klášterec nad Ohří 1
v Petlérské ulici. Otevírací

Pečovatelskou službu je možné sjednat u vedoucí Pečovatelské služby, paní Jitky Kočkové, na telefonním čísle
722 722 941.

hodiny jsou totožné s provozem pošty. Formulář s odpovědní obálkou získáte tam.
Při vyzvednutí sdělte svou
adresu, k ní bude formulář přiřazen načtením čárového kódu.
Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte na poště nebo
vhodíte do poštovní schránky. Provoz kontaktních míst
bude zajištěn dle platných
hygienických opatření. Více
informací o důvodu a přínosu
sčítání, pro koho je povinné
nebo zodpovězení nejčastějších
dotazů na: www.scitani.cz.

Dne 5. února
uplynuly čtyři roky, kdy
nás zasáhla
z p r á v a
o smrti pana
Vladimíra
Ječmínka. Stálou vzpomínku uchovává rodina.
Dne 19. března 2020 nás
opustil manžel a dědeček
Josef Vejvoda, s láskou vzpomínáme – manželka Jana
s rodinou.
Dne
23. března
2021 to jsou
tři roky, co
zemřel pan
Miroslav
L e l e k .
S láskou vzpomínají rodiče
a sestra s rodinou.
Dne
10. dubna
u p l y n e
jeden smutný rok, co
nás navždy
opustila
naše milovaná maminka,
babička a manželka paní
Milada
Martičková.
S láskou stále vzpomínají
děti Evča, Pepík, Pavluša
a manžel Jozef.
Dne
17. dubna
u p l y n e
sedm let od
úmrtí mého
manžela
pana Stanislava Krejčího z Klášterce nad Ohří. Stále s láskou v srdci vzpomínají
manželka Zdeňka, syn Stanislav a Karel s rodinami.

TIP NA VÝLET
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Nechte se od nás zlákat na velikonoční výlet do skal,
okolí města nabízí řadu atraktivních lokalit
Kdysi dávno na Velký
pátek cestou do kostela…
…Tu, kde z divokého klestu,
od kostela tři sta kroků,
veliký čněl kámen v cestu,
co se nyní jeví oku?
Jeví se tu ženě, jeví
vchodem vršek otevřený vysvětliti sobě neví kámen v cestu postavený,
postavena celá skála
jak by od věků zde stála.
Jeví se tu, jeví ženě
chodba pod zemí, co síně
vyklenutá ve křemeně;
…
Dvéře tu jsou otevřeny
do nejskvělejšího sálu;
zlatem jen se svítí stěny,
strop rubíny vyložený,
pod ním sloupy ze křišťálu.
Z obojí pak strany dveří
na podlaze mramorové kdo neviděl, neuvěří hoří, hoří dva ohňové;
dva ohňové tuto hoří,
nic jich blesku neumoří:
nade stříbrem po levici
lunou oheň vzhůru plane,
nade zlatem po pravici
sluncem pláti neustane.
Planou ohně, jizba plane,
obalena září jasnou;
a dokud tu poklad stane,
plamenové nevyhasnou,
nic jich blesku neumoří…
Poznali jste Erbenovu báseň
Poklad ze sbírky Kytice? Pak
už možná tušíte, proč vás
zveme v tomto období mj.
právě do skal. Dle lidové tradice připadá na Velký pátek
jediný den v roce, kdy se otevírají skály, aby dobrovolně
vydaly své zlato a jiné cennosti. Skeptik by k tomu mohl
namítnout, že v Klášterci
nad Ohří se letos skály
otevíraly již o měsíc dříve.
Možná jste zaznamenali
informaci o puknutí skalního
masivu v ulici Žižkova hned
za železničním mostem
naproti vjezdu na cyklostezku. Inkriminovaná puklá skála je zrovna na rozhraní
pozemku neznámého vlastníka a Správy železnic, a protože zde byla důvodná obava,
aby nespadla na přilehlou
komunikaci (puklina se vizuálně mírně zvětšovala), nečekalo město na reakci vlastní-

ků a urychleně přistoupilo
k jejímu řízenému sesuvu
pomocí bagru. Byl proveden
úklid sutě a průchod zde je
opět bezpečný. Podobné
radosti mívá na svědomí třeba voda, která se dostává do
spár masivu a po zmrznutí
narušuje jeho strukturu. Tímto zcela přirozeným přírodním jevem by tedy mohlo být
racionálně objasněno pozadí
vzniku oné tradice jarního
„otevírání skal“.

Sutiny puklé skály v Žižkově
ulici
Foto archiv města
Nicméně pokud jde o poklady,
nevíme, co si o tom myslíte
vy, ale dle informací, které
máme, v okolí města poklady
byly a jsou – a jaké! A co víc,
lidé
je
zde
nacházeli
v různých dobách v průběhu
celého roku…
Katastr = Katastrofa?
Rozhodně ne!
Jelikož
vládní
nařízení
v prvních třech březnových
týdnech znělo jasně: vycház-

ky striktně jen v katastru
obcí, rozhodlo se město
uspořádat kampaň, v rámci
které nabídlo svým obyvatelům na webu, Facebooku či
Instagramu @mesto_porcelanu sérii 10 tipů na legální výlety do nejbližšího
okolí. Jsou naznačeny na
mapce. Věříme, že tím definitivně padla představa katastru města jako oblasti „mezi
značkami“. Navíc máme to
štěstí, že nám vymezené
území nabízí neprobádanou
divočinu, hradní zříceniny,
údolí pěti potoků, naleziště
polodrahokamů i nezapomenutelné přírodní vyhlídky.
Právě do některých z těchto
míst vás zavedou naše první
dva tipy. A i když možná
právě teď, kdy držíte v rukou
Klášterecké noviny, jsou již
hranice katastru, ba i okresu
otevřené, nic vás neomezuje
v tom poznat své nejbližší
okolí, kdykoliv se vám
zachce. S optimistickým
výhledem do budoucna jsme
pak připojili ještě další dva
tipy, které v katastru města
již nenajdete.
1. Podmileský potok,
Holubí vrch a Doupňák
Vzdálenost: 5 km, 1,5 h
Náročnost: Mírně náročná
Vhodné pro: rodiny s dětmi,
aktivní turisté, Podmilesy
v pohodě zvládnou i cyklisté
NÁŠ TIP: nezapomeňte
navštívit i přírodní památku
Ciboušov
K přírodní památce Podmilesy

na místě zaniklé obce vede
cesta kolem bývalého mlýna
k rybníčku na Podmileském
potoce. Cesta je vhodná jak
pro cyklisty, tak i pro chodce.
Podmilesy se nachází necelých 6 km severně od našeho
města mezi Domašínem
a Louchovem. Území je volně
přístupné, ale nevede do něj
žádná turisticky značená trasa, zde si užijete parádní
divočinu.
Důvodem vyhlášení přírodní
památky je ochrana vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev a smíšených
jasanovo-olšových
lužních lesů s populací
prstnatce bezového a koniklece lučního českého. Větší
část území pokrývají lužní
lesy, najdeme v nich olši lepkavou či jasan ztepilý. V jarních a letních měsících zde
můžete narazit na nepřeberné množství různých druhů
motýlů, mezi nimi například
batolec červený, který je
chráněný zákonem jako
ohrožený druh, bělásek ovocný či bělopásek topolový.
Tohoto motýla lze spatřit jen
velmi vzácně, protože žije
převážně v korunách stromů.
Již ve středověku bylo toto
území osídleno a severním
směrem od chráněného území vznikla vesnice Podmilesy.
Byla vysídlena po druhé světové válce, úředně zanikla
v roce 1967, kdy úmrtím
posledního z obyvatel vymřela. Její dřívější existenci nejprve připomínal malý křížek,
poté velký dřevěný kříž od
rašovického tesaře Jakuba
Kostúra. Kříž je v současnosti
ve špatném stavu, v plánu je
ovšem výroba nového jako
důstojné připomínky této
zaniklé obce.
Holubí vrch – NPP Doupňák
Národní přírodní památka
Doupňák je součástí Krušných hor, rozkládá se nedaleko našeho města na Holubím vrchu a jeho okolí vás
upoutá divokou přírodou.
Najdete ho mezi Domašínem
a Kláštercem nad Ohří. Jedná
se o naleziště ametystu
a jaspisu. Ozdobné kameny
zde byly těženy od středověku a použity byly mimo jiné
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k výzdobě kaple svatého Václava v katedrále svatého Víta.
Intenzivní těžba minerálů
probíhala zejména v 19. století, ale později naleziště
upadlo v zapomnění a znovu
objeveno bylo v 80. letech
20. století.
Prostor chráněného území
pokrývají nepůvodní smíšené
lesy, ze zvláště chráněných
živočichů zde žije ohrožená
veverka obecná, dále taktéž
ohrožený slepýš křehký, nad
hlavou můžete pozorovat
přelet jestřába lesního.

Doupňák
Foto Vít Trejnovský
2. Perštejnský Špičák
(638 m n. m.)
Vzdálenost: 6 km, 2 h
Náročnost: Nenáročná
Vhodné pro: rodiny s dětmi,
aktivní turisté
NÁŠ TIP: na své si zde přijdou také zamilované páry
Nejhezčí západy slunce jsou
na Špičáku. Na samém okraji
katastru města se u vysílače
nachází vyhlídka na údolí
mezi Doupovem a Krušnými
horami. Kopec se zdá být
vysoký, ale když zvolíte trasu
přes Kláštereckou Jeseň, ani
nebudete vědět jak, a jste
nahoře. Na samotný vrchol
Špičáku nevede žádná značená turistická trasa, tento
kopec nedaleko Klášterce nad
Ohří však poskytuje nezapomenutelné výhledy po okolí
a určitě stojí za návštěvu.
A stejně jako Špičák poskytují neméně krásné výhledy
po okolí i rozlehlé pláně
u Klášterecké Jeseně.
Vrch Špičák se tyčí v malebném podhůří Krušných hor nad
vlnícím se tokem řeky Ohře
přibližně 1 km od obce Perštejn. V mapě ho však najdete
jako vyhlídku nad Perštejnem,
Špičák je pouze zažitý název.

TIP NA VÝLET
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Perštejnský Špičák
Foto Aneta Dvořáková
3. Meluzína
(1097 m n. m.)
Tato hora se skalnatým
vrcholem leží již v okrese
Karlovy Vary asi dva kilometry východně od Klínovce
a nabízí prý nejkrásnější
pohled na východ slunce
v Krušných horách. Její
vrchol sice opět pomalu
zarůstá stromy, zato od loňského roku ho zdobí dřevěná
socha keltské princezny
Waulí, kterou zde umístila
parta nadšenců.
Waulí měla být unesenou
dcerou bájné Egerie, královny vodní říše, a za splnění jistých příznivých přírodních podmínek princeznina
památka na Meluzíně znovu
ožívá.
Proud
vzduchu
o správném směru a síle
dokáže totiž rozezvučet
rozeklaný vrchol hory.
V tomto proudu Keltové pod
jejím úpatím zapalovali
ohně. Mohutná hranice produkovala oblaka dýmu, která stoupala ve víru větru
charakteristickým způsobem a vymodelovala tak
monstrózní vizuálně-akustickou bytost. Dým vytvářel
nejen princeznin obraz, ale
rozezvučením skály bylo
možné zaslechnout také její
zpěv či kvílení. Odtud zřejmě pochází i německý
název hory „Wirbelstein“,
od slova vibrovat. Dle vzniklého zvuku a tvaru masy
dýmu se také věštilo, jaký
bude průběh roku.
Na Meluzínu se dostanete po
zelené turistické značce od
železniční zastávky Kovářská. Asi po 6,5 km dojdete
přes osadu Háj k rozcestí pod
Meluzínou. Přímo na vrchol
nevede žádná značená cesta.
Nejschůdnější přístup vede
ze severu od rozcestí Pod

Meluzínou ze silnice vedoucí
z Božího Daru do Měděnce.
Odtud vedou dvě značené
cesty: červená značka obchází vrchol z východu a zelená
ze západu. V místě, kde se
zelená značka stáčí k jihu, z ní
doprava odbočuje asfaltová
silnička a doleva nevýrazná
pěšina, která vede až na
vrchol.
FILMOVÝ TIP: Pověstí
o zmíněné keltské princezně
se zabývá krátký film režiséra
Petra Mikšíčka Ornament,
ve kterém si zahráli převážně
klášterečtí nadšenci pro historii a amatérské divadlo.
Film je volně přístupný ke
zhlédnutí na youtube.

Další tipy:
Až budeme moci i mimo
katastr našeho města,
nad Perštejnem můžeme
navštívit stejnojmennou
zříceninu středově kého hradu, jednoho
z největších v Krušných
horách.
Jižně od Špičáku se zdvíhají Doupovské hory,
východním směrem leží na
Stolové hoře staré hradiště, severním směrem
do Špičáku prochází zelená turistická značka z Perštejna do Horní Halže a jižním směrem pak červená
z Boče do Perštejna.
Na západní straně hory
protéká Bočský potok,
který se následně vlévá do
řeky Ohře. Nedaleko směrem ke Stráži nad Ohří se
nachází chráněný přírodní
čedičový útvar Bočská
skála, na jihozápadě pak
najdeme Přírodní park
Stráž nad Ohří.

Meluzína
4. Hraniční věž Kryštof
Náš poslední tip na výlet je
spíše pro náročné, patří totiž
do evidence Českého horolezeckého svazu, ale je to méně
známé místo, které určitě
stojí za to představit. Jeho
vrchol je chodecky nepřístupný, ale při procházce vás
může uspokojit třeba jeho
vyfotografování zpovzdálí.
Jedná se údajně o nejmohutnější skalní věž na Chomutovsku. Název je podobně
jako jméno nejbližší obce
odvozen od zakladatele Kryštofových Hamrů - Kryštofa
Gráda z Grunbergu. Mimochodem v okolí této obce je
skalních útvarů hned několik.
Ke Kryštofovi jděte od kostela
sv. Kryštofa ke sjezdovce
s vlekem, odtud pokračujte
po silnici v původním směru.
Po chvíli minete u cesty Mlynářský kámen. Zanedlouho
odbočte lesní úvozovou cestou vlevo, čeká vás stoupání
v délce asi 300 m, na vrstevnici se cesta stočí kolmo a od
tohoto místa asi 200 m vpra-

Kryštof

Foto: Ivan Bílek

vo najdete cíl výletu. Nižší
skalce v Kryštofově blízkosti
se říká Loď bláznů.
Užijte si volné dny spojené
s velikonočními svátky, třeba
i při procházkách či výletech
do naší krásné okolní přírody.
A pokud jste už ze školních
let malinko pozapomněli,
o čem je báseň Poklad, připojujeme na závěr jednu
drobnou radu – než se vydáte
omámeni novými zážitky
z lesa domů, nezapomeňte si
pro jistotu přepočítat svou
drobotinu.

POHLED DO HISTORIE
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Léčba, šíření nákazy, očkování – pojmy skloňované
často i v době minulé také v Klášterci nad Ohří
19. století či rentgenových
paprsků (závěr 19. stol.). Po
první světové válce byl objeven inzulín a antibiotika.

Málokdo ví, že za vymýcením pravých neštovic stojí Čech –
MUDr. Karel Raška
foto zdroj: ČTK
Doby, kdy bolavý zub trhal
kovář, zranění ošetřoval
holič, případně rovnou kat
a pro radu se chodilo k bábě
kořenářce nebo mastičkáři, jsou naštěstí dávno pryč.
Než se dostaneme k místním
poměrům, projděme si nejprve jen velmi stručně pár
milníků ve vývoji lékařství…
Ze starověku všichni známe
Hippokrata, který zavedl
etická pravidla pro lékaře,
ovšem tzv. Hippokratova přísaha, kterou v minulosti skládali lékaři, se dnes již neskládá,
ale každá lékařská fakulta má
svoji vlastní přísahu mediků.
Starověcí lékaři prosazovali
léčbu podle čtyř tělesných
šťáv – žlutou žluč, černou žluč,
krev a hlen, což kopírovalo tehdejší vidění světa a propojení
se čtyřmi elementy, oheň,
země, vzduch a voda. Autorem
této teorie je opět Hippokrates.

Ve starověkém Římě pak vynikal Galénos, který ovlivnil
přístup k medicíně na následujících 17 století. Prováděl
operace na zvířatech,
bohužel neúspěšně se pokoušel operovat šedý zákal jehlou vsunutou přes čočku do
oka nebo zjistil, že tepnou
protéká krev a nikoliv vzduch,
jak se tehdy věřilo. Jeho lékařský postup pouštění žilou se
aplikoval až do 19. století.
Ve středověku se centrem
lékařství staly kláštery, renesance začala s revizí poznatků
starověkých lékařů, především díky prvním pitvám.
Do této epochy také spadá
vynález mikroskopu.
Následoval objev velkého tělního oběhu v první polovině
17. století, vakcinace na konci 18. století, vynález stetoskopu (1816), objev anestezie (narkózy) v polovině 40. let

Pravé neštovice byly v minulosti jedním z nejnebezpečnějších onemocnění vůbec. Zapříčinily až 90 % úmrtí mezi
indiány na americkém kontinentě. Evropané je dokonce
nejednou použili jako „biologickou zbraň“ a mezi domorodé
americké obyvatelstvo je zavlekli zcela záměrně. Jen během
20. století na ně zemřelo 300–500 milionů lidí a ještě v průběhu roku 1967 usmrtily neštovice 2 miliony lidí. Poslední
známou obětí této nemoci byla Janet Parkerová, medicínská
fotografka. Nakazila se po úniku viru z laboratoře.
Díky očkování jsou nyní pravé neštovice považovány za
zcela vymýcené. Šlo o největší zdravotnickou akci všech
dob a svou zásluhu na ní má také český epidemiolog
Karel Raška, který působil jako ředitel oddělení přenosných
nemocí WHO a je autorem koncepce na vymýcení pravých
neštovic. Namísto plošného očkování spočívala v zaměření
se na jednotlivá ohniska nákazy, kde se pomocí očkování
zasáhlo s maximální důsledností. Do akce se zapojilo dalších
dvacet českých odborníků. V současnosti se virus nachází
pouze na dvou místech na světě, a to v laboratořích v Rusku
a v USA.

Přesuňme se nyní již do
Klášterce nad Ohří…
První záznam o místním
městském lékaři, resp. člověku, jehož úkolem bylo starat se o nemocné, pochází
z roku 1731. V letošním roce
to tedy bude 290 let. Tento
pán se jmenoval Konrad
Goll a pravděpodobně to byl
holič. A byl to vskutku všestranný člověk, zabýval se
také alchymií, známá byla
jeho snaha o výrobu keramiky a dokonce se stal i městským soudcem.
Na poli lékařství, nebo
spíše
léčitelství,
se
v Klášterci proslavil také
František Josef Thun.
Ten věřil, že je obdařený
magickými schopnostmi,
díky kterým vyléčí různé
druhy nemocí. Přikládáním svých rukou na
postižená místa léčil
neduhy svých poddaných, a pokud někoho
uzdravil, ještě ho navíc
štědře obdaroval.
Už v polovině 19. století u nás
začal oficiálně fungovat
okresní lékař a o jakési
„nemocnici“, která se nacházela v budově starého špejcharu v domě č. p. 33 v dnešní
ulici Třebízského jsme v Kláštereckých novinách už psali.
Zanikla ve 20. letech 20. století. Ve stejnou dobu zde
začala fungovat poradna pro
matky, ženy měly k dispozici
porodní asistentky a zuby
jste si mohli nechat opravit
u zubního technika Andrease Wagnera. O několik let později se ve městě usadil i druhý
zubní technik Adolf Leder.
V první polovině 20. století
měl v Klášterci svoji ordinaci
ještě zvěrolékař, kterým byl
pan Emanuel Hoffman a dva
lékaři,
Anton
Totzauer
a Anton Rösch.
V roce 1917 bylo provedeno
první doložené očkování
místních dětí, a to pravděpodobně proti pravým neštovicím.
Ve 20. a 30. letech 20. století
proběhly také u nás lokální

epidemie záškrtu či spály,
kvůli tomu musela být uzavřena i zdejší mateřská škola.
A když už lékař kláštereckému pacientovi předepsal nějaký lék, věděli
byste, kam si ho v minulosti mohl přijít vyzvednout?
První lékárna v našem městě byla otevřena Josefem Leiterem v roce 1865 a sídlila
v nejstarším kláštereckém
domě č. p. 10, v současnosti
sídlo městské policie, pošty
nebo odboru sociálních věcí,
školství a sportu. Lékárna se
jmenovala „U Panny Marie
Pomocné“. Poté byla přemístěna do domu naproti farnímu
kostelu Nejsvětější Trojice
a nakonec se přestěhovala do
nárožního domu č. p. 222
nynější ulice Palackého
a Zahradní. Tato původní stará lékárna byla zrušena po
stavbě nové polikliniky.
Lenka Fricová ■

Velkým strašákem napříč staletími byl mor.
V Evropě se poprvé začal
šířit ve 14. století a říkalo
se mu černá smrt. První
morová epidemie si na
Starém kontinentě vyžádala 25 milionů lidských
životů, tedy 1/3 jeho tehdejších obyvatel. Lidé
nebyli schopni učinit žádné
větší účinné opatření proti
jeho šíření, nemoc považovali za Boží trest, vina
byla svalována také na
židovské obyvatelstvo.
Objevovala se snaha bránit
se proti infekci izolací lidí,
kteří přicházeli z nakažených oblastí. V Benátkách
izolace trvala 40 dní (italsky se čtyřicet řekne quaranta – odtud pochází slovo karanténa). Mor se
pak Evropou prohnal ještě
několikrát a poslední velká
epidemie proběhla v letech
1721–22. V celkovém počtu padlo za oběť moru
200 milionů lidí. V současné době je tato nemoc léčitelná pomocí antibiotik
a v našich zemích se již
200 let nevyskytuje.
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SPORT A INZERCE

Fotbal stojí, Fotbalový klub Klášterec ale nespí
Amatérský fotbal se kvůli epidemii po celé republice zastavil, opatření povolují od začátku roku trénink maximálně ve
dvou lidech, bez pravidelného
tréninku a zápasů jsou tak
i klášterečtí fotbalisté. Jedinou společnou týmovou akcí
v tomto roce bylo zatím jen
odklízení sněhu z kurtů, do
kterého se zapojili jak trenéři,

tak hráči mládeže.
Nastalou situaci se však snažíme využít k dalším vylepšením. Hned čtveřice trenérů
mládeže se aktuálně věnuje
studiu – usilují o udělení trenérské licence UEFA B. Kurz
je však nyní rovněž výrazně
ovlivněn epidemiologickou
situací a jeho finále tak bylo
posunuto na přívětivější dobu.

Významná změna nastala
v kategorii přípravek, do kterých se klubu podařilo získat
zkušeného a kvalitního trenéra. Změnu popsal metodik
mládeže FK Klášterec Michal
Holeček: „Díky příchodu
nového trenéra dojde ke
změně mezi nejmenšími
fotbalisty, rozdělí se do dvou
skupin na mladší přípravku

a předpřípravku. Doteď trénovaly nejmenší děti spolu
s mladší přípravkou, což kvůli
velkým fyziologickým rozdílům nebylo příliš vhodné.
Rozdělení bylo plánováno
dlouhodobě, kvůli chybějícímu lidskému zdroji ale nebylo
možné.“
Klub pracuje i na zlepšení
prezentace, ve vývoji jsou
tak nové webové stránky.
FK Klášterec najdete nyní
také na Instagramu. Ačkoliv
v současné době není moc
zdrojů pro obsah, tak věříme,
že až se vrátí život do normálu, tak bude klub moci přinášet spoustu zajímavých fotografií nebo videí.
Rozjeté jsou také další projekty a věříme, že brzy pro
vás budeme moci přinést
další zajímavé informace.
Všichni v klubu se ale nejvíce
těší na to, až se budou moci
hráči sejít na tréninku
nebo s našimi fanoušky pak
také na zápasech. Dávejte
na sebe pozor a těšíme se na
vás na našem stadionu.
Petr Klimčák,
FK Klášterec nad Ohří ■

INZERCE
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Pracujte vpopředí automobilových inovací ve společnosti ZF,
jedním zpředních světových dodavatelů
vautomobilovém průmyslu.
Vsoučasné době posilujeme náš tým vKlášterci nad Ohří.

Volná místa:
• Skladník – zásobovač
• Mechanik seřizovač – elektro
• Technik kvality – elektro
• Specialista údržby výroby
• Electronics engineer
• Specialista výrobního IT
(MES specialista)
Staňte se součástí našeho ZF týmu a zašlete nám Váš životopis.

JE ČAS VYDAT SE SPRÁVNOU
CESTOU KE SVÉ BUDOUCNOSTI.
S NÁMI, PŘEDNÍ SVĚTOVOU
TECHNOLOGICKOU SKUPINOU.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
Igor Culek
+420727884604, igor.culek@zf.com
Bližší informace naleznete
na www.zf.com/cz.
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INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetrahnědá, Dominantvšechny barvy,
Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ ks.
Prodej: 2. 4. 2021
Klášterec – u autobus. nádraží (závory) – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Krmiva
SEZÓNA ZAČÍNÁ

ENERGYS
Koncentrované krmné směsi
s výživnou hodnotou
pro výborné odchovy kuřic,
králíků a ostatních
hospodářských zvířat
Zakoupíte v naší prodejně.

Přijme lékaře se specializací
po základním kmenu nebo
absolventa na chirurgickém
oddělení

NABÍZÍME:

Chirurgické oddělení poskytuje základní akutní a chronickou péči v oblasti
břišní chirurgie a cévní chirurgie na lůžkovém oddělení a v odborných
ambulancích. Jedná se o akreditované pracoviště v rámci vzdělávacího
programu lékařů. Více na www.nemkadan.cz.

• Náborový příspěvek až ve výši Kč 100 000,‐
• 5 týdnů dovolené
• Stabilní zaměstnání a zaměstnanecké beneﬁty
• Profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Možnost ubytování nebo přidělení městského bytu
• Možnost hlídání dětí ve ﬁremní dětské skupině
Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP.

KONTAKT:

po základním kmenu nebo
absolventa na oddělení
anestezie a intenzivní medicíny
Oddělení anestezie a intenzivní medicíny zajišťuje bezbolestné provádění
operačních zákroků a vyšetření za použití metod celkové a regionální
anestezie. Součástí oddělení je Multioborová JIP a ARO. Více na
www.nemkadan.cz.

Bc. Lenka Benešová,
vedoucí personálního a ekonomického oddělení
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180
E‐mail: benesova@nemkadan.cz

KŘÍŽOVKA
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