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Byt 3+1 s nádherným výhledem stále čeká na svého nového majitele – domluvte
si prohlídku

Město Klášterec nad Ohří prozatím stále nabízí k prodeji bytovou jednotku č. 366/9 v ulici Boženy
Němcové, v klidné a vyhledávané lokalitě Miřetic u Klášterce nad Ohří.
Byt se nachází v půdní vestavbě domu ve 3. nadzemním podlaží. Kromě krásného výhledu do okolní zeleně
zde tedy budete mít i jistotu, že už vám nad hlavou nikdo dupat nebude. Skládá se z kuchyně, tři pokojů,
koupelny, WC, předsíně a sklepa. Jedná se celkem 79 m² komfortního bydlení, které by přešlo do vašeho
osobního vlastnictví. Ohřev vody a vytápění je zajištěno kotlem na plyn.
Poblíž domu je veškerá občanská vybavenost. Ve vzdálenosti několika málo minut pěší chůze je autobusové
či vlakové nádraží, kino, kavárny, restaurace i obchůdek s potravinami.
Vzhledem k tomu, že úrokové sazby hypoték jsou prozatím stále velmi příznivé, zdá se, že pro koupi nemovitosti je příhodná doba.
Podmínky zůstávají nezměněny – byt bude nabídnut tomu žadateli, který učiní městu nejvyšší
nabídku kupní ceny, přičemž nejnižší nabídková kupní cena je 1.480.000 Kč.
Přijďte si byt prohlédnout a pošlete svou cenovou nabídku do konce května.
Prohlídku lze domluvit u paní Hlouškové na tel.: 606 625 670.
Bližší informace na webu města nebo na tel.: 474 359 634 či 724 067 137.

Líbil by se vám mezonetový byt? Jeden takový je nyní k pronajmutí, stěhovat se
můžete k 1. červnu

Město nabízí k pronájmu nadstandardní bytovou jednotku 3+1 o velikosti 112,80 m² v ulici J. Á. Komenského
v nástavbě domu. Nachází se ve vchodě 462.
Byt bude přidělen zájemci, který podá nejvyšší nabídkovou cenu nájemného, přičemž tato nabídková cena nesmí
být nižší než aktuální výše nájemného, což činí 6 768 Kč /měsíc. Kauce ve výši 15 000 Kč je splatná jednorázově
před podpisem smlouvy.
Zájemce musí splňovat podmínky výslovně uvedené na webu města. Mezi nimi je např. to, že na žadatele a/nebo
spolubydlící osoby nesmí být vedeny exekuce nebo podán insolvenční návrh nebo že žadatel musí prokázat schopnost
plnit své finanční závazky spjaté s pronájmem bytu.
O byt lze žádat písemně prostřednictvím formuláře, doložením všech požadovaných souvisejících dokumentů a zasláním nabídky měsíčního nájemného, a to do 14. května 2021. Podrobnosti k tomu najdete opět na webu města.
V případě, že rada města přidělení bytu schválí, je smlouva o nájmu bytu uzavírána na dobu určitou jednoho roku
s tím, že pokud v průběhu trvání nájmu bude nájemce plnit veškeré své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy
o nájmu bytu, bude doba nájmu prodlužována vždy o další jeden rok.

Bližší informace podá paní Pavlína Hloušková na tel.: 474 359 688 nebo 606 625 670
či e-mailu: hlouskova@muklasterec.cz. U ní je možné domluvit i prohlídku bytu,
nejdříve však od 1. května 2021.
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Slib daný na apríla vzali vážně a nedávno
započali 7. dekádu manželského života
Je jaro 1961, blíží se Velikonoce. V Sovětském svazu se těsně
schyluje k prvnímu letu člověka do vesmíru, zatímco v Americe
se pod vedením CIA chystají kubánští exulanti na vylodění v zátoce Sviní s cílem svrhnout na Kubě vládu Fidela Castra. V Československu právě proběhlo sčítání lidu a započala stavba
Nechranické přehrady. V kontextu těchto událostí v tichosti
kvete láska dvou mladých lidí. Ti se společně připravují na
okamžik, který pro ně veškeré světové dění právem zcela zastíní. Přípravy v Kralupech u Chomutova postupně vrcholí, až
nastává radostně očekávaný 1. duben, kdy si konečně dvojice
řekne své „ano“.
Svatba to tehdy byla nejspíš velmi radostná a veselá, měli přes
40 hostů a slavilo se tři dny. Datum pro ni snoubenci zvolili záměrně, aby mohli využít následující dny volna spojené s velikonočními svátky. Takový byl vstup do manželství paní
Miroslavy a pana Jindřicha Fialových, kteří se za ním letos
ohlédli již po šedesáté.
Po celou tuto dobu si zůstali věrně po boku. Pevnost jejich
svazku již prověřil čas. Vychovali dvě děti, syna Petra a dceru Ivu, mají 5 vnoučat a 8
pravnoučat. Jejich soužití se obešlo bez hádek, i když na nějaké to trucování prý také
došlo. Dnes říkají, že pro manželství je důležitá
ochota se domluvit a vzájemná tolerance. Aprílová diamantová svatba manželů Fialových na
kláštereckém zámku se nyní mohla odehrát jen
v úzkém rodinném kruhu. Atmosféra byla pro
ženicha a nevěstu alespoň o to srdečnější, že
je obřadem mohl provázet jejich příbuzný, zastupitel Jaroslav Kohout.
Milí manželé Fialovi, přijměte upřímné blahopřání k Vašemu nádhernému výročí. Při krátkém pohledu o 60 let zpět je zjevné, jak zběsile
čas letí, užívejte si proto společně každý nový
den plnými doušky.
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
měsíc duben
je u svého
konce. Letošní zima si své
období trochu protáhla, ale je to skutečně tak? My starší si jara
pamatujeme úplně stejná
jako v tom roce letošním.
Možná si na ně příroda také
trochu vzpomněla.
Na končící covidové období
zcela jistě nikdo z nás nebude
vzpomínat rád. Přesto mi
dovolte znovu připomenout
mnoho těch, kteří pomáhali.
Nejen jako pracovníci ve
zdravotnictví či sociálních
službách, ale také jako dobrovolní hasiči nebo příslušníci
městské policie. Kdekdo z vás
mi řekne, vždyť je to jejich
práce. Ano, je. Ale za každým
z nich je daleko víc než to.
Pomoc ale přicházela rovněž
od našich mnohých nezištně
pomáhajících sousedů. Jsem
velmi rád, když se o takových příbězích dozvídáme
i u nás na radnici. Jeden
z mnoha takových se odehrál
nedávno. Těší mne o to více,
že netečná v tomto příběhu
nebyla mladá generace,
někdy od těch starších opomíjená či přehlížená. Mladé
slečny, které nebyly lhostejné k volání o pomoc, jsem
pozval na radnici, abych jim
osobně poděkoval za vás
všechny. Kvůli cizí paní
v nouzi zavolali na dispečink
městské policie, přestože
kolem nevšímavě procházelo
mnoho lidí. Za asistence dobrovolných hasičů bylo starší
ženě pomoženo a byla přivolána záchranná služba.
Vše dobře dopadlo.
Žijeme své životy vedle sebe
v našem městě mnohdy
anonymně a o svých sousedech nic nevíme. Přesto je
mnoho z vás ochotno si vzájemně pomáhat. Jsem na
vás hrdý, že žijete právě
tady, v našem krásném
městě. Užijte si krásné rozkvetlé jaro.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaostřeno na rekonstrukci chodníku v Petlérské ulici
Dlouho očekávaná oprava chodníku v Petlérské ulici je již v plném proudu, nyní vám ji trochu přiblížíme. Vznikne
tu mimo jiné i nový pruh pro cyklisty. Do finále se blíží znovuotevření cyklostezky Ohře v úseku od železničního
mostu po rašovickou lávku. A podíváme se také na to, v jaké fázi jsou projekty Společně pro Klášterec, které
zvítězily během prosincového hlasování veřejnosti.

Rekonstrukce
chodníku v Petlérské
ulici
Kompletní rekonstrukce chodníku v Petlérské ulici se týká
úseku
od
cykloparku
v Královéhradecké ulici
až po křižovatku s Dlouhou ulicí ve směru na Petlery.
Chodník ze zámkové dlažby
doplní asfaltový cyklopruh,
stavbou totiž dojde k vybudování dělené stezky pro
pěší a cyklisty v celkové
šířce 4 metrů. Pruh pro
cyklisty i chodce bude oboustranný a vzájemně bude
oddělen obrubníkem a hmatným pásem pro nevidomé
a slabozraké. Součástí této
investiční zakázky bude
i nové veřejné osvětlení.
Stavba je v celém rozsahu
navržena tak, aby splňovala
požadavky na bezbariérové
užívání.
V souvislosti s rekonstrukcí
chodníku a vybudováním
cyklopruhu byly dočasně zrušeny autobusové zastávky
Petlérská I a Petlérská II ve
směru na Petlery. Do

raží ČD – Porcelánka), MHD
2 (Petlérská II – IP Verne I),
600 Kadaň – Vejprty, 602
Klášterec nad Ohří – Domašín, Petlery. V opačném směru se zastávky obsluhují beze
změny.
Celkové náklady ve výši
7 milionů Kč budou podpořeny dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Ministerstva dopravy ČR ve
výši 3,8 milionů Kč. Rekonstrukci provádí společnost
Herkul, a. s., z Obrnic.

Otevření cyklostezky
Ohře v opraveném
úseku

10. května je dočasně zrušena autobusová zastávka
Petlérská II, následovat
bude od 11. května do
22. června výluka autobusové zastávky Petlérská
I. Uvedené změny se týkají
linek MHD 1 (Porcelánka –
Nádraží ČD – Evženie – Nád-

Oprava komunikace v Klášterecké Jeseni před a po

V úseku od železničního mostu
po rašovickou lávku v celkové
délce 1641 metrů byl vyměněn povrch na cyklostezce
Ohře. Nový asfaltový povrch
je již hotový, nyní se dokončují
terénní úpravy. Celkové náklady ve výši 2,5 milionů Kč
budou rovněž podpořeny
dotací ze Státního fondu
dopravní infrastruktury Ministerstva dopravy ČR ve výši
1,9 milionů Kč.

Projekty Společně pro
Klášterec
V prosincovém hlasování
jste rozhodli, které čtyři projekty dle nápadů místních
obyvatel město v letošním
roce zrealizuje. První příčku
obsadila oprava komunikace v Klášterecké Jeseni, která je již v tuto
chvíli hotová, nový povrch
byl položen během března.
Na bezpečné vyhlídce
v zámeckém parku nyní
pracuje projektant. Herní
prvky v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích jsou
již nainstalovány včetně
dopadové plochy, nyní se
dokončují terénní úpravy
a návštěvní řád, veřejnosti
by hřiště mělo být zpřístupněno v polovině května. Na
čtvrté příčce se umístil lanový prvek v Petlérské ulici.
Jelikož byla nyní zahájena kompletní rekonstrukce
chodníku v Petlérské ulici
včetně vybudování cyklopruhu, bude prvek umístěn, až
budou práce hotové, tedy na
přelomu srpna a září.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Vedoucím odboru místního hospodářství, dopravy
a životního prostředí se stal Libor Kocáb
tosti, rozhodně to není jen
papírování, jak si mnozí myslí.
Jak často býváte někde
v terénu?
Osobně jsem to měl v minulosti půl na půl, teď mám na
terénní práci mnohem méně
času, odhadem 3/4 kancelář,
1/4 terén, administrativa
narůstá, ale bez kontroly
v terénu to prostě nejde.

Pan Kocáb na fotografii uprostřed při instalaci ptačích budek
v zámeckém parku v únoru 2019
V letech 1996–2001 vystudoval Fakultu životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem,
obor revitalizace krajiny. Po
vysoké škole absolvoval na
Obecním úřadě v Hostěradicích na Znojemsku, odkud
pochází, civilní službu v délce
1,5 roku. Pracoval tam jako
technicko-administrativní
pracovník, což znamenalo vše
od sekání trávy nebo zametání chodníků přes správu
výpočetní techniky až k půlroční asistenci zdravotně
postiženému chlapci na
základní škole. Zpětně toto
období hodnotí jako výbornou
praxi v realitě a příležitost
k získání neocenitelných
životních zkušeností. Hned po
civilní službě v roce 2003 mu
byla nabídnuta pracovní příležitost na České inspekci
životního prostředí, kde působil přes pět let jako inspektor

na oddělení ochrany vod.
Odtud si odnesl nejen odborné znalosti v oblasti ochrany
životního prostředí, ale i velkou školu úřednické práce.
Na pozici referenta životního
prostředí na Městském úřadě
Klášterec nad Ohří byl nepřetržitě od roku 2008. V roce
2020 si k životnímu prostředí
přibral ještě dopravu a silniční
hospodářství.
Pane Kocábe, co vás bavilo na práci referenta životního prostředí?
Na této práci mě baví, že se
neodehrává jen v kanceláři,
ale člověk se dostane i do přírody, a to často i na místa,
kam se běžně nepodívá a kde
ani mnozí místní rodáci třeba
vůbec nikdy nebyli. Klášterec
je krásné město s nádherným
okolím a je pořád co objevovat. Navíc je ta práce úžasná
ve své pestrosti a rozmani-

Jaká je vaše současná pracovní náplň?
Jako vedoucí mám mnohem
více práce s organizací činnosti odboru, komunikuji
s vedením města, řeším nebo
předávám kolegům úkoly
a podněty od občanů, jednám s různými firmami atd.
K práci vedoucího mám na
starosti ještě státní správu
ve věci ochrany přírody
a krajiny (povolení kácení
dřevin, vydávání závazných
stanovisek ke kácení, památné stromy, registrované
významné krajinné prvky),
dále mám na starosti státní
správu v oblasti dopravy
(zvláštní užívání místních
komunikací, vyhrazené parkování aj.) a silniční hospodářství (opravy a údržba
komunikací, zimní údržba,
blokové čištění města, provoz MHD). Momentálně se
věnuji i veřejnému osvětlení,
ale to bych rád předal novému pracovníkovi. Dále vydávám stanoviska ke stavebním řízením, vyjadřuji se za
město k existenci sítí a další
a další věci.

S čím se na vás lidé mohou
nově obracet?
Se vším, co je trápí a spadá
do kompetence našeho
odboru. Pokud to nevyřeším
já, předám to správné osobě.
Každopádně na webu města je zveřejněn praktický
rádce, kde si lidé mohou
najít
návodné
situace
v podobě otázek i s kontakty,
kdo by jim mohl nejlépe
poradit.
Plánujete nyní nějaké větší změny na odboru nebo
v rámci některého z projektů, případně co zásadního vás v nejbližší době
čeká?
Co se týče chystaných změn,
pracujeme např. na dotačním
programu
„Klášterecká
dešťovka“, jehož záměrem
je zlepšení stavu životního
prostředí podporou udržitelného hospodaření s vodou
v Klášterci nad Ohří a v rámci
kterého město poskytuje
dotaci na pořízení nádrže na
dešťovou vodu. U tohoto projektu budeme usilovat o jeho
rozšíření s cílem umožnit
dosáhnout na dotaci více
žadatelům.
Zásadní a důležité pak
v nejbližší době bude výběrové řízení na údržbu veřejného osvětlení a nová obecně
závazná
vyhláška
o odpadu.
Děkuji za vaše odpovědi
a přeji vám mnoho pracovních úspěchů a spokojenosti.
Kateřina Šmahelová ■

Zapojte se do jarního uklízení Česka, město nabízí
dobrovolníkům podporu
Celostátně vyhlášená akce
Ukliďme Česko se konala již
na konci března, úklid však
nadále probíhá a zapojit se
můžete i vy. Obzvlášť nyní,
když je vhodné počasí.
V okolí Klášterce již uklízel Jan
Svoboda s kamarády. Už se
nemohli koukat na neskutečný
nepořádek u silnice vedoucí
z Vítězné ulice na Kláštereckou
Jeseň. Nedělali to prý pro slova
díků, ale pro sebe a přírodu.
Podařilo se jim uklidit 2 km sil-

nice. Jejich vozík byl na konci
dne naložen 200 kg odpadu.
Mezi tím vším se našla LCD
televize, starší model po babičce, přístrojová deska auta
a neuvěřitelné množství plechovek od piva a energetických
nápojů. Závěrem uveďme
jejich vzkaz veřejnosti, který
mluví za vše: „Sexujte si, ale
nevyhazujte bordel z okna.“
Odbor místního hospodářství nabízí pro zájemce
o úklid v katastru města

podporu – pytle na odpad
nebo následný odvoz nasbíraných věcí. Kontaktní osobou je

Libor
Kocáb,
tel.
474
359
680,
e-mail:
kocab@muklasterec.cz.
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Obyvatelé Klášterce nad Ohří jsou ve sčítání lidí jedni
z nejaktivnějších, děkujeme!
Povinné sčítání lidí je v plném
proudu, z důvodu počátečních komplikací při sčítání
online byl termín prodloužen
až do 11. května 2021.
V těchto dnech se již také
distribuují sčítací formuláře
pro ty, kteří se raději „sečtou“
písemně. Z průběžných

výsledků vyplývá, že obyvatelé Ústeckého kraje jsou
jedni z nejaktivnějších a již
více než 62 % z nich již formulář vyplnilo. Z větších
měst kraluje Klášterec
nad Ohří, kde bylo ke dni
20. dubna 2020 sečteno
již 67,7 % obyvatel, srov-

natelná a větší města jsou
v žebříčku až za námi. Město
Klášterec nad Ohří kontaktovalo Český statistický úřad
pro
aktuální
informace
a máme od úřadu vyřídit
aktivním obyvatelům našeho
města veliké poděkování,
k němuž se samozřejmě připojujeme.
Nadále platí, že do 11. května 2021 má každý možnost
sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím
elektronického sčítacího formuláře. Ten je zveřejněn na
stránce Českého statistického úřadu nebo jednoduše na
adrese www.scitani.cz,
případně je možné využít
i mobilní aplikaci Sčítá-

ní21 dostupnou pro Android i iOS. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
rovněž do 11. května 2021
vyplnit a odevzdat listinný
sčítací formulář. První
výsledky Sčítání 2021 budou
všem bezplatně k dispozici
na přelomu let 2021 a 2022.

Poděkování vedoucí sestře městského
ústavu sociálních služeb, paní Květoslavě
Dabičové

Registrace k očkování
v Klášterci nad Ohří
dočasně pozastaveny
Z důvodu nedostatku očkovací látky a nezbytné optimalizace očkovacích míst v kraji
jsou dočasně pozastaveny
registrace k očkování proti
onemocnění covid-19 v Klášterci nad Ohří. Všichni zde již
zaregistrovaní
dostanou
očkování podle plánu, očkovat se budou i druhé dávky.
Dle sdělení krajského koordinátora pro očkování Petra
Severy by mohlo dojít

k obnově možnosti registrace
nejdříve v červnu. Do té doby
mohou zájemci využít očkovací centra např. v Kadani
a v Chomutově.
Vzhledem k velikosti našeho
města a dosavadnímu zájmu
občanů (k 19.04.2021 bylo
v místním očkovacím centru
podáno téměř 600 vakcín)
chce vedení města usilovat
o co nejrychlejší obnovu
možností registrace.

Za upřímnost, lidský a profesionální přístup ke své
práci si paní Dabičové váží
nejen klienti, ale i kolegové
a celý management našeho
zařízení.
Každý konec je začátkem
něčeho nového, a proto
věříme, že si následující

léta bude užívat plnými
doušky. Tímto děkujeme za
výbornou spolupráci a do
blízkého
odchodu
do
důchodu přejeme hodně
zdraví, elánu a životní
pohody.
Klienti a kolektiv
zaměstnanců MÚSS ■

Nabídka zaměstnání v domově pro seniory
Pokud si přečtete rozhovor vě vám? Pokud máte vzděs paní Dabičovou na dvou- lání v oboru všeobecná
stránce 8-9, pak zjistíte, že sestra, praktická sestra,
byla ve své práci velmi spo- fyzioterapeut nebo ergokojená a těší nás, že při tom terapeut a zájem pracovat
nepatrnou úlohu sehrála v místním domově pro
i inzerce našich novin. Když seniory, obraťte se na paní
zde byla šťastná ona, proč Šupovou (e-mail: supoby se něco podobného va@mussklasterec.cz, tel.:
nemohlo stát také třeba prá- 608 276 485).
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AKTUÁLNĚ

Poděkování Natálii Novákové a Tereze Kleistnerové

Bylo poslední březnové odpoledne a z balkonu v klášterecké ulici 17. listopadu se
ozývalo volání o pomoc. To
nebylo lhostejné dvěma
16letým slečnám (na rozdíl
od desítky kolemjdoucích
a dalších zvědavě koukajících
z jiných balkonů), které zavolaly na tísňovou linku. Záro-

veň ujišťovaly sténající paní,
že je pomoc zavolána, snažily
se s ní nadále komunikovat
a vyčkaly na příjezd městské
policie. Ta se na místo dostavila během 5 minut. Po zjištění, že se paní nachází na
balkoně v 6. patře domu
a nemůže se hýbat, byla
povolána klášterecká jednotka dobrovolných hasičů
k otevření bytu. Zraněné paní
byla přivolána záchranná
služba, která rozhodla o jejím
transportu do nemocnice. Co
se všechno mohlo stát, raději
nedomýšlet, přítomní hasiči
vypnuli i troubu, ve které
paní zrovna pekla bábovku.
„Zavolat pomoc jsme se rozhodly okamžitě. Na balkon
pražilo sluníčko, paní mohla
být velmi brzy dehydratovaná,” svěřila se Natálie Nováková v kanceláři starosty,
kam byla pozvána k osobnímu poděkování za tento
hrdinský čin, a dodala:
„Dárek mě potěšil, ani jsem
nic nečekala, přišlo nám to

jako samozřejmost.” Tereza
Kleistnerová se bohužel
osobně nemohla zúčastnit,
ale dárek v podobě knihy
o Klášterci nad Ohří a poukázek na, doufejme, brzké promítání kina Egerie či letního
kina jí samozřejmě bude předán. Starosta města Štefan
Drozd do knihy napsal věnování, ve kterém oběma dívkám poděkoval za to, že nejsou lhostejné ke svému okolí.
Natálie Nováková (na fotografiích) je z Klášterce nad

Ohří a navštěvuje místní
střední odbornou školu
zaměřenou na sociální činnost. Tereza Kleistnerová žije
v Kadani a navštěvuje střední
školu v Chomutově. Ředitelé
obou škol od starosty obdrží
děkovný dopis, aby věděli,
jak zodpovědné studentky ve
svých školách mají. Poděkování za rychlý zásah patří
i strážníkům městské policie
Miroslavu Palfimu a Lukáši
Novotnému, a kláštereckým
hasičům.

Májku symbolicky postavíme, akce pro veřejnost
zatím nebudou. Program festivalu již známe.
S oteplujícím se počasím přibývá kulturních a společenských akcí, které jsme nuceni
kvůli současné epidemiologické situaci rušit. Tradiční zahájení turistické sezóny
v zámeckém parku, které se
každoročně koná na druhý
májový svátek 8. května, se
bohužel neuskuteční. Zahájit sezonu tak bude muset každý individuálně, třeba pro-

cházkou po zámeckém parku
a starém městě nebo výletem
po okolí – tipy najdete na str.
14-15. Zatím se neplánují
ani komentované prohlídky
zámeckého parku s Františkem Kroupou a kostýmované
prohlídky kláštereckých divadelníků Tajemství klášterecké
minulosti. Poslední dubnové
odpoledne alespoň symbolicky vztyčíme před radnicí

Klášterečtí hasiči pomáhají
s distribucí testů do škol
Klášterecká jednotka dobrovolných hasičů pomáhá s rozvozem testů do škol v okrese.
Ty se částečně otevřely
v pondělí 12. dubna. Distribuci má na starosti obec
s rozšířenou působností
Kadaň. Děkujeme naší jednotce v čele s Filipem Foukalem, že kadaňským hasičům
pomáhají a kromě kláštereckých škol zásobují i školy
v Perštejně, Kovářské a ve
Vejprtech.

májku – jako symbol jara
a snad i lepších vyhlídek na
společenský a kulturní život.
V rámci 76. výročí od konce
2. světové války bude položen
věnec k památníku obětem války na kláštereckém
hřbitově rovněž bez účasti
veřejnosti. Nadějnou vyhlíd-

Chtěla bych velmi poděkovat paní Heleně Cvrčkové za pomoc. 15. února v půl
šesté ráno jsem cestou na
autobus do práce u přejezdu
přes železniční trať uklouzla

kou je pro nás již kompletní
program festivalu Klášterecké hudební prameny
s Jaroslavem Svěceným,
který vám přineseme v květnovém vydání Kláštereckých
novin nebo ho již nyní můžete
najít na webu kultura.klasterec.cz.

na sněhu a zlomila jsem si
ruku. Paní nebyla lhostejná,
pomohla mi vstát, odvedla
mne na autobusovou zastávku a pomohla mi zavolat
pomoc. Irena Ledašilová ■
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Rozhovor s… Květoslavou Dabičovou
Paní Dabičová je vrchní sestrou v místním domově pro
seniory. Za deset let, co je tady, se prý nenaučila nosit
s sebou služební telefon a kromě toho neustále hledá
klíče nebo brýle. Ale to jsou, myslím, hříchy, které jí
může její okolí snadno odpustit, protože se zdá, že to
nejdůležitější jí nikdy nechybí – pečlivý a profesionální
přístup ke klientům i jejich příbuzným, který mne
naprosto odzbrojil. Nezbytnou hlubokou lásku k rodině
a úctu ke stáří si odnesla už ze svého dětství. To ostatní
u ní jen protříbila léta praxe. Z jejího vyprávění vyplývá,
že přistupuje k lidem s porozuměním, ale zároveň velmi
dobře rozumí své roli: motivovat a pomáhat k soběstačnosti tam, kde to jde. Tímto směrem vede i své
podřízené, se kterými pracuje ve ztížených podmínkách
už déle než rok. Za krátko bude ovšem paní Květa pracovní povinnosti předávat své nástupkyni a odejde do
důchodu. Tento rozhovor je tedy zamýšlen také jako
malé poděkování za velké nasazení a dlouholetou obětavou práci.

Narozeniny z doby loňské dobrovolné karantény
Pocházíte z Klášterce nad
Ohří?
Dnes bydlím v Kadani, v Klášterci pracuji a žije tu část mé
rodiny. Tady jsem ale spolu se
dvěma sestrami prožila celé
dětství. Byly to nejkrásnější
léta. Chodila jsem do školy
v Havlíčkově ulici. Ze školních
let mi utkvěl přísný školník,
skvělé učitelky a spolužáci.
Na co ze svého dětství
vzpomínáte nejraději?
Dodnes žiji z času stráveného
s babičkou. Dala nám lásku
k rodině, vedla nás k tomu,
abychom se drželi pohromadě. Žila na vesnici, trávili jsme
tam spoustu času. Jsme velká
rodina – mám dvě děti, sestry,
sestřenice, bratrance a i oni
už mají své děti. Máme výborné vztahy. Já dělám všechno
proto, aby to tak zůstalo.
Ráda také vzpomínám na letní
tábory, jezdila jsem každý rok.

Když ostřelovali
město, tak se mi
doma klepaly
skleničky.
Když jsem se vás v rámci
našich obligátních „pěti
otázek“ ptala, kam jste
v zahraničí nejdále cestovala, zmínila jste dlouhodobý pobyt v Srbsku, a že
vás to velmi kladně ovlivnilo. Můžete k tomu prozradit něco víc?
Žila jsem tam v době válečného konfliktu v 90. letech,
vdala jsem se tam. Kolem hlavy mi nikdo nestřílel, ale když
ostřelovali město, tak se mi
doma klepaly skleničky.
Rodinné kontakty mi zůstaly,
stále tam jezdím. Můj syn se
tam později vrátil. Utvrdilo mě
to v tom, jak je důležitá rodina, rodinná pouta.

Co jste studovala a kudy
se po škole ubírala vaše
profesní kariéra?
Vystudovala jsem obor dětská
zdravotní sestra, ale skončila
jsem vlastně na opačném
konci. Vyměnila jsem prací
několik a všechny mě bavily –
byla jsem sestrou na interně,
mistrovou úklidového personálu, pracovnicí charity nebo
domácí péče, rehabilitační
sestrou
nebo
zdravotní
sestrou v lázeňském domě.
Zdravotnictví nám nakonec
v rodině zůstalo. Má vnučka,
kterou moc miluji, je teď také
na zdravotní škole. Studium
ji baví, naplňuje a má spoustu
plánů. Jsem na ni velmi hrdá.
Co vás přivedlo do vašeho
současného pracovního
působiště?
Byla krutá zima a já jsem
dojížděla do práce do Karlových Varů. Tehdy se ke mně
dostala informace, že v Kláštereckých novinách je inzerát
na volné místo zdravotní
sestry v kláštereckém domově pro seniory. A tak jsem to
zkusila. Bylo to v roce 2010
a na výběrové řízení byla fronta až ven – na jedno místo se
hlásilo patnáct uchazečů. Přišla jsem až na poslední chvíli
a postavila se tedy nakonec
té fronty. A vyšlo to.
Líbilo se vám v nové práci?
Nástup byl rychlý a na začátku
to byl šok. Zatímco v lázních
jsem byla dáma, tady jsem se
starala o osobní hygienu
a výměnu inkontinenčních
pomůcek. Byla jsem zaskočená objemem práce, kterou
tady ty holky musely zastat.
Všichni jsme dělali všechno.
Teď je to naštěstí už jinak.
Sestry dělají jen sesterskou
práci.

Když se spíš
přepečovává, než
pečuje, je to
špatná péče.
A jak to funguje v domově
dnes?
Naše zařízení má při plné
obsazenosti kapacitu 113
klientů. Ti se rok od roku
mění, přičemž každý člověk

je jiný. Proto mají nasazen
individuální plán péče připravený jim na míru. Předchází
mu tříměsíční adaptační doba,
během které se vzájemně
poznáváme. To se jeden pracovník nemůže všechno
naučit. Máme teď o hodně
více pracovnic přímé obslužné
péče.
Změnily se i podmínky pro
přijetí do našeho zařízení. Dříve jsme přijímali i ty, kteří naši
péči ještě nepotřebovali. Stačilo, že dosáhli určitého věku
a zažádali si o přijetí. Když se
spíš přepečovává, než pečuje,
je to špatná péče. V současnosti je to nastaveno tak, že
u nás místo dostane ten, kdo
to opravdu potřebuje.
Co vidíte jako obzvláště
důležité při práci ve vašem
oboru?
Říkám, že práci se naučí každá, ale empatii už ne. Mám na
mysli ty drobnosti, které
nakonec udělají hodně. Například tykání klientům je nepřijatelné. Když pracovnice
podává klientovi stravu, má
si k tomu sednout, jinak to
vypadá, že pospíchá. Když jde
pracovnice na pokoj, vždy
zaklepe a řekne klientovi,
proč tam je a co sem přišla
dělat. Zkrátka musí při své
práci vždycky myslet na to,
že jde jako na návštěvu
k někomu domů, protože
klienti tu doma skutečně jsou.
Dovedu si představit, že
trvale opustit domácí prostředí a přestěhovat se do
domova pro seniory není
vůbec jednoduché. Jak to
zvládají vaši klienti?
Těžké to je, ale když přijdou
sem k nám, zajistíme jim
osobní péči, které doma už
sami nejsou schopní, a je třeba zdůraznit, že se tady vrátí
do společenského života. Každé ráno po snídani se rozhod-

S milovanou vnučkou

nou, co by chtěli ten den dělat
– jestli půjdou na hudební
kroužek, hrát bingo, něco
vyrábět nebo malovat… Navíc
během
roku
pořádáme
nespočet zábavných společenských a kulturních akcí
a výletů. Doufám, že se ta
doba brzy vrátí, znamená to
pro ně strašně moc. Náš
domov žil a já věřím, že očkování pomůže a že se vrátíme
ke starému způsobu života.
Naši klienti jsou zlatí. Spíš než
pro ně to někdy bývá mnohem těžší pro jejich rodiny.
V jakém smyslu, můžete
nám to nějak přiblížit?
Někdy na nás mají rodiny
klientů velké nároky. Já to
chápu. Svou babičku jsem
bezmezně milovala, tady
v domově jsem měla svou
vlastní maminku, a přes
všechnu tu péči, kterou tu
měla, jsem si někdy vyčítala,
že jsem ji sem dala. Myslím,
že děti klientů to cítí také tak
a snaží se jim to nějak vynahradit.
To je smutné. A co když
klienti přeci jen tuto
zásadní změnu prostředí
těžko snášejí? Daří se vám
jejich postoj časem změnit?
Ve většině případů ano.
Máme tu například paní, která, když k nám přišla, jen
koukala do stropu a potřebovala veškerou péči. Dnes
vstane, vezme si sukni, šátek
a namaluje si oči.
Jak se vyrovnáváte se
smrtí? I ta přece patří
k vaší práci…
Smrt je součástí života.
Někdy nás zaskočí, někdy ne.
Není to jednoduché, ale nakonec si mezi sebou řekneme,
co je nám všem jasné: vždyť
nejsme porodnice.
Nemohu se nezeptat na
poslední rok, který byl
z pohledu kohokoli naprosto mimořádný. Jak jste ho
prožívali vy za zdmi domova?
Během loňské první vlny nikdo moc nevěděl, co vlastně
přijde. Ze začátku nám chyběly ochranné pomůcky. Na
podzim už jsme vybaveni
byli, ale klienti chodili ven
a návštěvy byly také povole-
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né. Nejtěžší období byl právě
loňský říjen a listopad, kdy
jsme zažívali velkou bezmoc.
Tehdy odešli lidé, kteří nemuseli. Hlavně nám drasticky
chyběl personál, protože
zaměstnankyně samy onemocněly. V době epidemie se
nároky na péči ještě zvyšují,
ale nebyl, kdo by ji zajistil.
Neměli jsme uklízečky, bylo
nás málo. Naštěstí nám vypomáhaly důchodkyně a chodily
k nám také pracovnice městského úřadu, které byly skvělé. Pomohly ochotně se vším
včetně úklidu. Patří jim za to
velké poděkování. Vedení
města nám obecně vychází
maximálně vstříc.
Nejnáročnější je vždy ráno.
Do snídaně musí být všichni
klienti připravení – umytí, čistí a v čistém oblečení. Personál musí uklidit a připravit
snídani. Ideální je plný počet
pracovnic, ale to se z důvodů
nemoci, dovolených nebo
aktuálně častěji z důvodu
péče o děti vždy nepodaří.
A nyní je situace už lepší?
Teď ve třetí vlně se mnohem
více testovalo. Nemocné
okamžitě izolujeme. Naštěstí
máme většinou jednolůžkové
pokoje, a tak s nimi nemusíme šoupat, zůstanou ve svém
pohodlí. Pro péči o ně máme
vyčleněný personál. I tak to
není jednoduché. Představte
si, že je vám 93 let a někdo
kolem vás chodí v tom obleku.
Klienti jsou postupně očkováni, chodí každý den na procházky. Skupinový program
zatím není možný, věnujeme
se jim individuálně. Z praxe
víme, že když jsou nešťastní
a smutní, máme více práce.
Jak zpětně hodnotíte dobu
dobrovolné
karantény,
kterou jste podstoupili loni
na jaře?
Bylo to celkem sedmnáct dní
a musím přiznat, že mě to
strašně bavilo. Dělali jsme
všichni všechno, šla jsem vytírat, píchat injekce, mýt nádobí… a všechno jsem dělala
ráda. Díky tomu jsme se jako
kolektiv hodně stmelili. Lidé
nám tleskali, vázali mašličky…
Dnes jim vadí, že návštěvy
jsou omezené a jen za určitých podmínek. Těch rodin je
mi opravdu líto, chápu je –
milují je, a nemůžou je vidět.

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Mám ráda sladké, čokoládu. Sama vařím ráda, když
mám pro koho. Na naši kuchyň v domově si nemohu
stěžovat, vaří tu velmi dobře.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Tyrkysová nebo červená.
Kde nejdále jste byla ve světě?
Cestovala jsem poměrně dost. Mám velmi rozvětvenou
rodinu, příbuzné ve Švýcarsku nebo Německu. Nejdále
jsem byla asi v Turecku nebo Egyptě a deset let jsem
žila v cizině, v Srbsku. Velice kladně to obohatilo můj
život.
Jaké máte koníčky?
Zahrádku, ruční práce, hodně čtu, věnuji se turistice –
neslézám žádné hory, neprovozuji adrenalinové sporty,
ale příjemný výlet nebo procházku si dám líbit. Také
mám ráda pobyty u moře. To mě vždy nabíjelo na delší
dobu.
Co vám dala a vzala vaše práce v domově pro
seniory?
Tato práce vás pohltí a naplní, má smysl. Klienti mi za
ni nemají být vděční, zaslouží si to, co pro ně dělám.
Kdybych se jednou mohla vrátit v čase a mohla bych
znovu nastoupit do této práce, nejraději bych byla pracovnicí volnočasových aktivit a něco s nimi tvořila, vyráběla, četla jim… Práce mi nevzala nic.
Ani já jsem neviděla tři měsíce
své děti, ale čím zodpovědněji
se chováme, tím lépe. Prevence je důležitá, dobrá a funguje.
Máte před sebou posledních několik pracovních
dnů a pak nastoupíte do
důchodu. Budete odcházet
s lehkým srdcem?
Domov je nyní velmi dobře
vybaven veškerými pomůckami, které pro práci potřebujeme. Jsem velmi ráda také
za to, že jsou pracovnice přímé péče za svou práci mnohem lépe finančně ohodnocené. Jsem velmi pyšná na
holky, které tu pracují. Sice
se někdy nepohodnou, ale to
je normální. Především máme
velmi schopnou paní ředitel-

ku, která má mimo jiné jednu
úžasnou dovednost – pokud
někoho kárá, dělá to úsměvem a tomu se nedá odporovat.
Je hrozně těžké najít dobrého
kolegu a ještě těžší bude se
s nimi všemi rozloučit. Rozlučku zatím neplánujeme. Ale
že jsme uměli zapařit (!)…
Večírky chystané Tomášem
Bartákem před druhou hodinou ráno nekončily. Odejdu
a vím, že má nástupkyně na
to má. Kolegyně mi budou
moc chybět. Co budu dělat
v důchodu, nevím. Určitě
budu jezdit častěji do Srbska.
Kdyby mě tady někdy potřebovali, ráda pomůžu, a to
s jakoukoliv prací.
Děkuji za rozhovor.
Kateřina Šmahelová ■

Pálení čarodějnic, jedna z mnoha událostí, které s klienty
v této době obvykle slaví
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Zapojte se do již tradiční literární soutěže Pisálek
Literární soutěž Pisálek
založil v roce 2003 tehdejší
ředitel kláštereckého kulturního domu Václav Homolka.
Jejím účelem bylo zvýšit
zájem o literární tvorbu
v našem městě. Dát lidem
šanci zkusit své štěstí a hlavně v nich probudit touhu
psát – příběhy, poezii,
úvahy. V roce 2006 tuto literární štafetu přebrala naše
městská knihovna pod vedením Martina Biši. Od té doby
se soutěž konala každý rok
a časem se rozšířila do všech
koutů naší země, a to hlavně
pomocí internetu. Soutěže se
účastnili žáci, studenti
i dospělí nejen z Klášterce
nad Ohří. Máme skalní věrné
soutěžící, i ty, kteří soutěž
objeví náhodně. Nedá se říct,
jestli je některá kategorie
více či méně zastoupena, protože to se rok od roku mění.
Snad jen ti nejmladší to zkoušejí méně často než třeba
dospělí či studenti. Soutěž
jsme museli zrušit pouze jednou, a to loni kvůli pandemické karanténě. Doufáme však,
že své místo už v našem městě má a že zůstane jeho součástí. Proto vás i letos zveme
k účasti. Své práce můžete

zasílat pouze elektronicky na e-mail: radka.zadinova@seznam.cz,
do
předmětu uveďte Pisálek
2021.
Uzávěrka prací je 31. srpna
2021 a slavnostní vyhodnocení se letos bude konat
v novém Kulturním centru v Klášterci nad Ohří ve
čtvrtek 2. prosince 2021
společně se křtem knih
kláštereckých spisovatelů.
Soutěž bude probíhat ve
třech kategoriích:
a) žáci od 13 do 15 let
b) studenti od 16 do 19 let
c) dospělí od 20 let a výše
Poezie: 1 báseň na volné
téma
Próza: 1 povídka na volné
téma, maximálně do tří normostran, řádkování 1,5
Práce musí být označena
jménem a příjmením,
věkem, adresou, kontaktem na pisatele (telefon
nebo e-mail). Osobní údaje
nebudou poskytnuty třetí
straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou.

Streamujeme z knihovny do vašich obýváků

Foto: KC
Kulturní centrum ještě není
otevřené a už přináší kulturní
zážitky. Současná situace ani
stavba
nového
stánku
neumožňují živé setkávání,

a proto jsme i my přistoupili
k modernímu vysílání na
sociálních sítích. Pro ty, co
neznají tuto technologii, tak
zkrátka vysíláme na Face-

booku (Kulturní centrum
Klášterec nad Ohří) či YouTube, a diváci si nás tak
mohou vychutnat přímo
doma. S živým vysíláním na

sociálních sítích jsme začali
koncem února a těší nás veliký zájem. Zatím proběhla
čtyři vysílání pro veřejnost,
jedno pro sdružení Achilleus,
sedmnáct
vysílání
pro
základní školy a připravujeme i další představení, například pro mateřské školy.
Pořady pro základní školy
jsou využívány jako doplněk
k výuce napříč předměty
a s dětičkami ze školek si
hrajeme a zpíváme. Pro
dospělé připravujeme první
Stream, jak se říká vysílání
po síti, a to se známým hostem. Těšit se můžete na
herečku estonského původu
Lilian Malkinu, která je nejen
skvělou herečkou, ale i světoběžnicí a vtipnou dámou.
Dále připravujeme i vysílání
s hudebními interprety
různých žánrů.
Tomáš Barták, vedoucí
kulturního centra ■
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Aktuálně ze stavby nového kulturního stánku
Dle informací stavebních
firem jdou práce na stavbě
Kulturního centra Klášterce
nad Ohří dle plánu. Proběhly
praktické změny ve výběru
audiovizuální
techniky
a upřesnění v dispozicích
gastro zařízení. Nyní již
můžete vidět na některých
částech budovy konečnou
podobu opláštění. V současné době také probíhá výběr
koberců, nábytku, dekorů,
zabezpečovacích a komunikačních zařízení. Stavebně
se rozvádí elektroinstalace,
vzduchotechnika a od sklepa
do horních podlaží zedníci
natahují omítky. Zkrátka –
čilý ruch je slyšet v každé
části
vznikající
budovy
a všichni se můžeme těšit,
že se na podzim podíváme
do jejích útrob již ve finální
podobě.

Foto: KC

Nová výstava městské galerie Kryt bude věnována
osobnosti bývalé první dámy Olgy Havlové
vůle se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku
organizace. Zobrazuje počátky činnosti této dosud aktivní
nadace, setkávání paní Olgy
s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale i se
spřízněnými
osobnostmi,
například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou.
Ani na takovém množství
výstavních panelů nejde
zachytit lidský život v jeho
neopakovatelné pestrosti, což
u Olgy Havlové platí dvojnásob.
V letošním roce si připomínáme
25 let od smrti naší bývalé první
dámy a zakladatelky Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové a 10 let od smrti prezidenta Václava Havla. Výstavu
věnovanou osobnosti Václava
Havla jsme v městské galerii
Kryt představili v roce 2018.
Pokud bude epidemiologické
situace příznivá a otevřou se
brány muzeí a galerií, tentokrát
na vás čeká výstava věnovaná
osobnosti Olgy Havlové.
Jedná se o kombinovanou
expozici dvou výstav. První
z nich připravilo ostravské
gymnázium Olgy Havlové
a Občanské sdružení PANT.

Představuje mozaiku dobových fotografií Bohdana
Holomčíka a vzpomínek přátel
či spolupracovníků. Na dvanácti panelech se seznámíte
s tématy: Proletářské děvče značně samorostlé,
Havel – osudový muž, Za
okny
StB,
Hrádeček,
Vašek ve vězení, Hrobka,
První dámou, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové, Mít možnost
pomáhat druhým, Chybíš
tady, Olgo! a závěrečný
panel Havel o Olze.
Druhá výstava vznikla u příležitosti oslav 20. výročí
založení Výboru dobré

Výstava s názvem Olga
začíná v galerii Kryt
7. května a k vidění bude
do 31. května 2021. Pokud
se galerie neotevře, zprostředkujeme vám ji online a částečně i v příštích Kláštereckých
novinách.

Z NAŠICH ŠKOL
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Jak a kdy proběhnou zápisy do mateřské školy?

Povinné uzavření školek
jsme využili na maximum
Spolu se zřizovatelem, městem Kláštercem nad Ohří,
jsme
nutné
opravy
v MŠ Lípová (U Jablíček)
původně naplánovali na dobu
letních prázdnin. Ovšem díky
rychlosti a spolehlivosti
vybraných firem a díky všem
zaměstnancům, kteří pomohli s úklidem, jsme uvedené
opravy zvládli provést s předstihem již nyní, v době povinného uzavření mateřských
škol vládou ČR, a máme vše

připraveno na návrat dětí do
školky. Ve všech třídách byly
vyměněny původní zářivky za
nové LED panely, které zajistí
vynikající osvětlení místnosti
neutrálním, bílým světlem,
a v přípravnách jídel byly
vyměněny kuchyňské linky.
MŠ Lípová proto zůstane otevřena i v době letních prázdnin, a to po celý měsíc červenec. Kompletní prázdninový
provoz všech pracovišť MŠ
najdete na webu města.
Opatření k zápisu dětí do

MŠ
pro
školní
rok
2021/2022
Zápis bude probíhat ve dnech
od 3. do 14. května 2021 bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Je povinný
pro děti narozené od 1. září
2015 do 31. srpna 2016
a můžete ho provést podáním
žádosti (je dostupná na webu
MŠ), a to těmito způsoby:
do datové schránky:
ktaksuk
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
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
osobním
podáním
v MŠ – vhozením do
schránky na každé jednotlivé budově školky
Řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
zašlete nebo doručte výše
uvedenými způsoby spolu
s kopií rodného listu
dítěte, kopií jeho očkovacího průkazu spolu
s vyplněným čestným prohlášením k očkování.
Očkování se týká dětí do
pěti let věku.
V krajním případě vám bude
vydána na všech pracovištích MŠ, ale pouze po předchozí telefonické domluvě. Kontakty najdete na
webu MŠ: https://www.msklasterec.cz.
Jitka Vlková, ředitelka MŠ ■

Ptali jsme se na testování žáků základních škol
Od 12. dubna jsou žáci
1. stupně vyučováni rotačním
způsobem. Jednotlivé třídy se
střídají. Jeden týden se učí
prezenčně ve škole, další
týden distančně z domova.
Otázky redakce zodpověděli
zástupci vedení základních
škol v polovině druhého týdne
od obnovení školní docházky.
K 21. dubnu neprokázaly testy v žádné z těchto škol jediný
pozitivní případ.
1. Jak dlouho průměrně
trvá otestovat třídu a jak
to technicky probíhá?
ZŠ Krátká (Soňa Strnadová, zástupkyně ředitele
pro I. stupeň): Dnes to trvá
zhruba 15-20 minut. Nijak
významně to vyučování
neomezuje. První testování
bylo delší, učitel nejprve
k žákům promluvil, aby jim
situaci vysvětlil, uklidnil je.
Děti chodí k testovacím stolkům na chodbách po skupinkách, poslední chodí ty, které
přišly v doprovodu rodičů.
Těm je kdykoli při ranním testování umožněna přítomnost.
Někteří toho využili hlavně,
když byly jejich děti testované
poprvé. Testy provádíme každé pondělí a čtvrtek a děti,

které z různých důvodů přijdou v daném týdnu do školy
později, jsou testované před
vyučováním v oddělené místnosti. V případě, že by byl test
pozitivní, dítě bychom odvedli
stranou a kontaktovali rodiče.
Zpočátku jsme z toho měli
samozřejmě obavy, ale časem
se situace uklidnila a vše probíhá bez problémů.
ZŠ Petlérská (Jaromír
Mácha, ředitel školy): Testování žáků probíhá ve třídách, trvá cca 20 minut. Praxe
je obdobná jako v ostatních
školách.
ZŠ Školní (Monika Bártová, ředitelka školy): Testování trvá většinou 20 minut,
u těch menších to může být
i trochu déle. Děti se posadí
do lavic po jednom, a testují
se společně pod vedením učitele a za pomoci asistentek.
Některé děti to čeká už ráno
v družině. Zvlášť v místnosti
se pak ještě testují ty, které
přijdou na test s rodiči. Děti,
které prodělaly covid a mají
lékařské potvrzení, nejsou
testovány po dobu 90 dní.
Kromě žáků testujeme také
nepedagogické pracovníky,
kteří nemají ještě kompletní
očkování.

2. Jaký typ antigenního
testu používáte?
ZŠ Krátká: Používáme testy
s obálkou a tyčinkami do
nosu, na odebraný vzorek se
nakape 6 kapiček roztoku
a poté se zavřením do obálky
vyhodnotí. Po provedení testů
se použitý materiál okamžitě
balí do pytlů a probíhá dezinfekce. Každý den se reportují
výsledky. Neplatných nebo
nesprávně provedených testů
bylo asi pět, testování jsme
opakovali.
ZŠ Petlérská: Používáme
antigenní testy značky Lepu.
ZŠ Školní: Prozatím máme
testy Lepu jako všechny školy
v Ústeckém kraji. Manipulace
s nimi je jednoduchá. Otázkou
může být jejich průkaznost,
ale k tomu se nemohu vyjadřovat. V tomto týdnu máme
dostat testy jiné, u kterých se
používají zkumavky. Zatím se
zdá, že testování s nimi bude
složitější. Zřejmě v druhé
polovině tohoto týdne jimi
budou testováni ti starší.
3. Setkali jste se s tím, že
některý z rodičů odmítá
testování svého dítěte,
případně
nesouhlasí
s tím, aby ve škole nosilo

respirátor či chirurgickou roušku? Pokud ano,
jak v takovém případě
postupujete?
ZŠ Krátká: Ano, ale dají se
spočítat na prstech jedné
ruky. Tito rodiče nám předem napsali, že si to nepřejí. Jejich děti mají omluvenou absenci a učitel jim
zadává úkoly prostřednictvím Bakalářů a dalších
komunikačních kanálů, tak
jak to mají v konkrétní třídě
zavedeno – přes e-mail, ve
skupině na Facebooku apod.
ZŠ Petlérská: Ano. Děti
zůstávají doma a jsou
omlouvány jako v případě
nemoci. Škola nemá v tomto případě povinnost distanční výuky, ale spolupracujeme s rodiči, jsou
zadávány úkoly, pracovní
listy apod.
ZŠ Školní: Ano, máme
takové rodiče, nevím, zda
jim vadí pouze testování
nebo roušky, případně obojí. Tito rodiče komunikují
přímo s třídním učitelem.
Dostanou úkoly a práci, která bude hodnocena. Další
online výuku navíc jim
neposkytujeme.
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PRO RODINU

Na hosty se již velmi těší, ale bude otevření skutečně
znamenat návrat k normálu?
Restauratéři a kavárníci
jsou jednoznačně jedni z nejvíce postižených podnikatelů
současnou epidemií a s tím
spojenými vládními zákazy.
Své provozovny museli zavřít
v polovině října loňského roku
a kromě několika málo dní
v prosinci se na tomto stavu
dosud nic nezměnilo. Oslovili

jsme tři z místních provozovatelů těchto služeb, kteří se,
podobně jako mnozí další,
dlouhodobě snaží udržet si
svou klientelu alespoň pomocí výdejního okénka, abyste
si mohli udělat základní představu o tom, jak se situaci
přizpůsobili a jak vidí další
budoucnost svého podnikání teď, kdy se opět rýsuje
možnost, že budou moci znovu otevřít.
Chybí nám lázeňští hosté.
Museli jsme zkrátit provozní
dobu na 4 hodiny. Nyní vaříme
ve všední dny hotovky a vydáváme je přes okénko. Nemáme zaměstnance, jsme rodinná firma, takže jsme nemuseli
nikoho propouštět. Jsme v náj-

mu a čerpáme kompenzační
bonusy. Ty jsou nízké, ale kdybychom kompenzace neměli,
nestačilo by to a bylo by to pro
nás likvidační, jelikož máme
nyní oproti normálnímu stavu
zhruba 30 % zákazníků. Tvoří
je z velké části pracovníci
nedalekého městského úřadu.
Zároveň jsme nuceni čerpat

také z vlastních finančních
rezerv z předchozích let. Jsme
připraveni znovu otevřít, ale
bojíme se nakupovat – ani ne
tak potraviny jako spíše nápoje. V minulém roce jsme museli zásoby nápojů zlikvidovat,
ztráty byly velké. Přesto s vládními opatřeními nebo nošením
roušek souhlasíme. Nepodceňujeme koronavirus, chceme
se chránit a neotevřeli bychom
dříve nebo přes zákaz. Touto
cestou bychom chtěli především poděkovat za přízeň
všem našim zákazníkům.
Karen Bartáková, ■
Restaurace U Páva
Provozy mám dva, v Peřejích
máme výdejní okénko a vaříme pro několik lázeňských

hostů, ten druhý provoz na
stadionu je zavřený úplně.
Ale ani okénko provoz jako
takový neudrží. Musíme do
podnikání
investovat
z
rezerv. Zaměstnance si držím
a nikoho ze svých lidí jsem
nepropustila. Většina z nich
je doma a čerpá náhradu
mzdy. Já sama to mám trochu lehčí v tom, že jsem současně zaměstnaná. Snažím
se být pozitivní. V čase, který
máme, vymýšlíme nové věci
a pracujeme na novém jídelním lístku.
Nečekala jsem, že to bude tak
dlouhé. Je to krušná doba.
Vnímám to kolem sebe – stěžování si, negativitu, už to
začíná na lidi kolem hodně
působit. Některé to sžírá a
dostávají se do depresí. Já
osobně chci být pozitivní.
Doufám, že už přijdou lepší
zítřky a vidím světýlko na
konci tunelu. Doklepeme to,
na otevření a zákazníky se
opravdu moc těšíme a také
na to, že budeme moci zase
normálně žít a pracovat. Věříme, že se lidé těší stejně jako
my a že si rádi přijdou dát
dobré jídlo a pití.
Eva Tučímová, ■
Restaurace Peřeje
Mám rodinný podnik, nemám
zaměstnance, čerpám pouze
podporu Covid Nájemné
a kompenzační bonus, což mi
pokryje náklady na podnikání
jen částečně. Obory podnikání jsem měla dva, kavárna mi
zůstala, fitko jsem musela
vzdát. Zpočátku jsem cvičila
se zákazníky, kteří mne o to
žádali, přes video, ale časem
už to nešlo dál a musela jsem
skončit. Pro své podnikání
potřebuji přímý kontakt s lidmi. V provozu mám výdejní
okénko kavárny, a to v odpoledních hodinách. Dopoledne
se věnuji doma výuce školáka. Snažím se, bojuji, nechci
to vzdát nebo měnit, protože
do toho přišlo něco, co
neovlivním. Finanční rezervu
jsem neměla, zastihlo mě to
v době rozjezdu.
Chápu, že covid je skutečný,
mám v okruhu svých známých několik lidí, kteří byli ve
vážném stavu v nemocnici,
nebo přišli o své blízké, ale

s některými opatřeními
nesouhlasím, protože podle
mne nemají hlavu a patu. Jak
je možné, že mohou být
v obchodním domě obrovské
fronty a my nesmíme mít
v provozu tři stolky? Teď už
se opravdu jedná o likvidaci
oboru. Do kaváren se chodí
hlavně posedět a popovídat
si, a to výdejní okénko nahradit nemůže. Kdo to neprožil,
tak to asi úplně nepochopí.
Jsem přesvědčená o tom, že
život tvoří zážitky. V kavárně
jsem pořádala workshopy,
koncerty, četbu pohádek
apod. a ráda bych se k tomu
vrátila. Chystám i novinky.
Chtěla bych, aby tu zákazníci
mohli opět zažívat rodinnou
atmosféru, kvůli které se sem
rádi vraceli. Obohacuji sortiment a těším se na staré
i nové zákazníky.
Některé průzkumy tvrdí, že
za tak dlouhou dobu mohli
zákazníci ztratit návyk na to,
chodit do kaváren či restaurací a přeorientovat se na jiný
způsob konzumace služeb.
Obecně to bude na náš všech
– na zákaznících, zda podpoříme služby, aby tu byly. Bez
podpory zákazníků to my,
podnikatelé, nedáme.
Jaroslava Kolářová, ■
Kavárna - Centrum VITALIS
VZPOMÍNKA
Nezemřel, spí. Má-li sen, je
krásný. Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří milovali jeho.
Dne 16. dubna uplynulo
14 let od chvíle, kdy nás
opustil můj manžel pan
Ladislav
Svoboda.
Všem, kteří
si vzpomněli,
děkuje manželka
Eva
a kamarádi.
3. května tomu je 10 let, co
nás opustil
V á c l a v
Rychtář,
milovaný tatínek a člověk, kterého
všichni milovali, nikdy nezapomeneme, jsi tu pořád s námi.

TIP NA VÝLET
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Ačkoliv už můžeme vycestovat na výlet napříč okresy,
stejně je v okolí našeho domova krásně
„Já si myslím, že pravý dobrodružství číhá někde dál, třeba v Himalájích nebo v tý... Africe.”
„Pravý dobrodružství nikde nečíhá, Vašíku, to musí mít člověk v krvi! Lidé si myslí, že čím dál od domova, tím
větší zážitky. Ale největší divy přírody leží blízko. Umět se dívat kolem sebe, to je tajemství dobrodruha!”
Určitě jste poznali Jak dostat
tatínka do polepšovny, jeden
z našich nejhezčích filmů. Jak
dostat tatínka do polepšovny
vám sice neporadíme, ale co
si rozhodně nenechte ujít, to
jsou naše další tipy na výlety
v katastru města!
V kampani s názvem Katastr
= Katastrofa? Rozhodně ne!
jsme vám na webu města,
Facebooku či Instagramu
nabídli výlety po okolí, které
od nás nejsou vůbec daleko
a přesto vás upoutají nádhernou a divokou přírodou
a v minulém čísle Kláštereckých novin jsme vám představili první z nich – Podmileský potok, Holubí vrch,
Doupňák a Perštejnský špičák. Tentokrát se s námi
můžete vydat na Rašovické
skály a Nedíl, Mravenčák
a Jezerní vrch. Protože největší divy přírody leží blízko!

Foto: @lada.fric

Rašovické skály + Nedíl

nacházejí se na jeho západním výběžku. Takže pokud
chcete
ochutnat
pravé
Doupovské vrchy, vydejte
se pěšky na Nedíl a hřebenovým trailem dolů! Chráněné
území Rašovických skal
je přístupné po lesních a polních cestách z Lestkova nebo
ze Suchého Dolu.

Vzdálenost: 6 km, 2 hodiny
Náročnost: mírně náročná
Vhodné pro: rodiny s většími dětmi, aktivní turisté
NÁŠ TIP: Mějte psa
na vodítku :-)
Z vrcholu Rašovických skal je
nádherný výhled na blízký
hrad Lestkov, Černý vrch,
Klášterec nad Ohří a na Krušné hory včetně nejvyššího
vrcholu Klínovce. Málokdo ví,
že Rašovické skály jsou nedílnou součástí vrchu Nedíl,

Foto: @veronika.pesickova

Foto: @little_fool

Z města se můžete na skály
vydat pěšky, nebo si zkrátit
část cesty autem. To můžete
nechat na návsi v Lestkově
a po hranici Vojenského újezdu se vydat na jednu z nejhezčích vyhlídek v katastru
města.
Zajímavosti z geologie,
květeny i zvířectva:
Rašovické skály jsou národní
přírodní památka v Doupovských horách. Nachází se asi
jeden kilometr východně
od Lestkova. Dominantou
chráněného území je přibližně dvacet metrů vysoká
a 150 metrů dlouhá skalní
stěna s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Skály ukončují rozlehlý
čedičový horský hřeben Nedíl
(616 m) a tvoří stejnojmennou přírodní památku. Jsou
jedním z největších skalních
výchozů v Doupovských
horách.
Vznikly působením sopečné
činnosti doupovského vulkánu v průběhu třetihor a pozdějším odtržením sesuvu,
který je dlouhý 1 100 metrů,
kdy se jeho uloženiny nahromadily pod úpatím svahu.
Důvodem ochrany Rašovických skal je zachování
teplomilných společenstev
na čedičovém podkladě.
Na skalních stěnách i plošinách se vyskytuje řada teplomilných rostlin, z nichž je
řada zvláště chráněných.

Pro pochybek severní jsou
Rašovické skály jednou
z posledních lokalit výskytu
v Česku, vyskytuje se zde
i koniklec luční český nebo
hvozdík
sivý.
V
okolí
se nacházejí různověké lesní
porosty se zastoupením
listnatých i jehličnatých stromů.
V chráněném území hnízdí
kriticky ohrožený sokol stěhovavý (Falco peregrinus).
Ze silně ohrožených ptáků
v Rašovických skalách hnízdí
holub doupňák (Columba
oenas), lejsek malý (Ficedula
parva) a bývá pozorován skřivan lesní (Lullula arborea),
lejsek šedý (Muscicapa striata) a krahujec obecný (Accipiter nisus).

Mravenčák
Vzdálenost: 3 km, 1 hodina
Náročnost: ze začátku
pohodička, v závěru se trochu
zapotíte
Vhodné pro: rodiny s většími dětmi, aktivní turisté, přátelé
nezapomenutelných
výhledů
NÁŠ TIP: Vezměte si s sebou
dostatek tekutin, na vrcholu
oceníte!
O něco náročnější výšlap, ale
o to hezčí pocit nás čeká,
pokud si zvolíme cestu
na Mravenčák, přírodní
památku v Doupovských
horách.
Z
města
jste
na parádní vyhlídce na řeku

Foto: @honza7500
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Ohři zhruba za hodinu až dvě.
Nezapomeňte včas odbočit
z červené turistické značky
na Lestkov doleva!
Ze skalní stepi se otevírá nádherný výhled na hrad Egerberk, do údolí Ohře, klášterecké části podkrušnohoří
a pás Krušných hor.

Foto: @marvyism
Zajímavosti z geologie,
květeny i zvířectva:
Přírodní památka Mravenčák
je pozůstatek třetihorního
vulkánu. Vznikl erupcí strombolského typu, kdy vulkán
vyvrhoval sopečné bomby
a prach, později následovaly
výlevy lávových proudů.
Předmětem ochrany je skalnatý vrcholek na jeho západním svahu. Jedná se o kolmou 6 metrů vysokou stěnu
se zřetelnou vertikálně uspořádanou sloupcovou odlučností. Místně bývá nazývána
Jakubova skála nebo Čertův

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

zub. Území s celkovou rozlohou 1,5 hektaru je přibližně
z jedné poloviny tvořené lesními pozemky a zbytek tvoří
ostatní skalnaté plochy
s teplomilnou stepní květenou. Nachází se zde například
silně ohrožený jedovatý koniklec luční a typická skalní
rostlina tařice skalní. Z dalších rostlin jmenujme dále
bělozářku liliovitou, kavyl ivanův a trýzel škardolistý.
V lese kolem vrcholu roste
locika dubová a lilie zlatohlavá.
Na rostlinná společenstva
jsou přímo vázány někte ré druhy hmyzu. Můžeme
se zde setkat s některými
vzácnějšími druhy motýlů,
např. s některými modrásky,
otakárky a okáči. Z ptáků
můžeme v okolí Mravenčáku
spatřit například datla černého, včelojeda lesního, lelka lesního, čápa černého
a další.

v 70. letech pak vznikla betonová dráha.
K sáňkařské dráze se dostanete, když na konci Nádražní
ulice zahnete po polní cestě
doleva nebo se na výjezdu
z Klášterce nad Ohří směrem
na Chomutov dáte za betonovou zdí u Naděje doprava
a zhruba po 150 metrech
dorazíte na konec dráhy. Jistě
si nenecháte ujít procházku
betonovým korytem směrem
nahoru na začátek dráhy,
která může být také cílem
vaší cesty.
Betonová sáňkařská dráha
byla postavena v roce
1975. Dlouhá je 1007 metrů,
má 8 zatáček a 2 delší rovinky.
Zajímavost z historie:
V okolí dráhy je několik
prvorepublikových bunkrů,
na mapě níže jsou vyznačený
červeným puntíkem. Patří
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k tzv. Podkrušnohorské linii,
táhnoucí se v délce více než
osmdesáti kilometrů od Klášterce nad Ohří přes Kadaň
až do Ústí nad Labem. Pochází z období první etapy opevňovacích prací. Na Jezerním
vrchu se nachází kulometné
pevnůstky vzor 36, nadzemní
železobetonové
stavby
se dvěma nebo třemi střílnami. Výzbroj tvořily lehké
nebo těžké kulomety. Podle
počtu střílen bylo v pevnůstce od čtyř do devíti mužů,
protože k obsluze lehkého
kulometu stačili dva muži,
zatímco u těžkého kulometu
se počítalo s obsluhou tří
mužů.
Pevnůstky
byly
záměrně umisťovány do horních částí svahů spadajících
k nepříteli. Z vyvýšeného
místa byl dobrý výhled, což
ulehčovalo zaměření kulometné palby.

Jezerní hora (Jezerní
vrch)
Vzdálenost: 3 km, 1 hodina
Náročnost: Nenáročná
Vhodné pro: rodiny s dětmi,
aktivní turisté, cyklisté,
senioři
NÁŠ
TIP:
Vydejte
se na vrchol korytem sáňkařské dráhy a prozkoumejte
okolní bunkry.
Nikdy nebyl lepší čas na průzkum
sáňkařské
dráhy
a Jezerního vrchu. Klášterečtí
sáňkaři mají mnohaletou tradici, již v roce 1950 v těchto
místech vytvořili koryto,

Foto: @dominiky.svet

První etapa Ohřecké Osmičky odstartuje koncem května
První etapa bude opět startovat v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří, tentokrát ale
zavede turisty a běžce na nová
místa lázeňského města. Start
je naplánován na neděli
30. května v 10 hodin pro
chodce a v 10.30 hodin pro
běžce. Původně měl seriál
začít už koncem dubna, vzhledem k nejistému systému rozvolňování protiepidemických
opatření se agentura rozhodla
začátek posunout. „Pořadí
etap zůstává stejné. Běžci
a turisté se nemusí na etapy
znovu
registrovat.
Jako
náplast za tyto změny každý
dostane se svou první registra-

cí i dárkový balíček od sponzorů a partnerů akce, který
připraví Nadační fond VOLNĚ
DÝCHEJ,“ vysvětluje ředitel
pořádající Destinační agentury
Lukáš Pichlík.
Seriál je určen pro běžce
i pěší. Cílem je zúčastnit se
všech etap a vyplnit tak slepou mapu Dolního Poohří.
Běžci pak mohou bojovat
i o titul Běžec Dolního
Poohří. Startovné se platí ve
výši 50 korun za etapu a veškerý výtěžek je určen nadaci, která pomáhá mimo jiné
dětem s vrozenou vadou
hrtanu.
Před několika dny spustila

Destinační agentura zcela
novou mobilní aplikaci Ohřecká Osmička. K dispozici je
zdarma pro systémy iOS
i Android. Už dnes v ní najdou
zájemci všech osm loňských
tras a postupně přibývají
i letošní.
Více na facebooku: Ohřecká
Osmička a na webu www.dolnipoohri.cz.
Etapy Ohřecké Osmičky:
1. etapa Klášterecko aneb
Za zámeckým porcelánem – 30. 5.
2. etapa Vroutecko-Kryrsko aneb Berte to s nadhledem! – 6. 6.

3. etapa Lounsko aneb
Kolem rodinného stříbra – 20. 6.
4. etapa
Podbořansko
aneb Zabojuj! Kupec
Sámo taky musel – 4. 7.
5. etapa Týnecko aneb
Mysli
pozitivně
a neztratíš energii –
11. 7.
6. etapa Džbánsko aneb
Pojďme ztropit letní
scénu – 15. 8.
7. etapa Žatecko aneb
Rokokovým
srdcem
chmelnic – 22. 8.
8. etapa Kadaňsko aneb
Návrat do třetihor –
12. 9.

POHLED DO HISTORIE
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Hynku, Viléme, Jarmilo! Znáte májovou historii?
Květen je v západní kultuře
chápán jako měsíc lásky.
Souvisí i se dnem předešlým,
tedy dnem stavění máje
a pálení čarodějnic u nás
jinak nazývaným jako Filipojakubská noc, v Německu
Valpružina noc, a ztotožňován bývá také s gaelským
svátkem Beltain (Irsko, Skotsko).
Lásku ale oslavovali již staří
Římané a Řekové svátkem
Floralia – podle Flóry, bohyně jara a plodnosti. Konal se
na konci dubna a byl více
výsadou plebsu (tedy sice
svobodného, ale bezprávného římského obyvatelstva)
a mnohdy měl dosti neformální charakter.

A my se nejprve podíváme na kloub jednomu
z našich nejznámějších
zvyků, stavění máje.
Všichni víme, že jde o kmen
stromu, nejčastěji o jehličnan, především smrk, ale
setkat se můžeme i s břízou,
který se zdobí stužkami.
V horní části je umístěný
věnec. Jeho účelem bylo přenést do vesnice ducha lesa
a jara a zajistit jí požehnání.
Stavění máje bylo doménou
střelců, později i hasičů, stavěli ji i muži z dané vesnice.
Poté přicházel na řadu téměř
posvátný obřad, a to hlídání
májky. Hlídala se celou noc
až do svítání, případně do
prvního kokrhání kohouta,
aby jí konkurence nepodřízla
a neodnesla právě již zmíněný věnec na vrcholku máje.
Pokud se jim to podařilo,
mohli si věnec vystavit na své

Začátek května – to nejsou jen oslavy lásky.
První den v tomto měsíci
si připomínáme také
Svátek práce. V našem
prostředí ho máme spojený s prvomájovými
průvody, kterými se
komunistický režim snažil proklamovat jednotu
pracujících a samotného
režimu. Stejně jako MDŽ
se ale i tento svátek slaví
ve většině zemí Evropy
a jeho kořeny sahají
mnohem dál než na
konec
prvomájového
mávátka.
Tento mezinárodní dělnický svátek byl slaven
poprvé v roce 1890 jako
připomínka stávky amerických dělníků v Chicagu 1. května 1886 za
osmihodinovou pracovní
dobu. Stávky se zúčastnilo až 300 tisíc dělníků a svolaly ji odbory
společně s anarchisty.
O dva dny později přišlo
při střetu demonstrantů
s pořádkovými silami
několik
stávkujících
o život.
Svátek
práce
slavil
v roce 1888 v USA a jako
takový ho v Evropě přijala II. Internacionála na
návrh
francouzských
socialistů. V českých
zemích byl poprvé slaven v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
máce. A nebyla a není pod
sluncem větší ostuda, než když
vám někdo májku uloupil.
S květnem se pojí i další známá tradice, a to polibek pod
rozkvetlým stromem –
většinou třešní či břízou. Tato
tradice je zřejmě relativně
mladou záležitostí, dokonce
může souviset s Karlem Hynkem Máchou a jeho básnickou
sbírkou Máj. V lidové kultuře
se totiž zmínky o tomto zvyku
nevyskytují. Pravděpodobně
pochází až z 19. století. A co
že je její podstatou? Prvomájový polibek pod rozkvetlým
stromem ženě zaručí, že do
roka neuschne a třeba i trochu
omládne. V minulosti byl vnímán také jako příslib sňatku.

Až z 15. století pak pochází
i další z ryze českých tradic,
která se v 18. století stává
nejprve doménou středoškoláků, aby si ji posléze
v 19. století osvojili také
vysokoškoláci. Kdo by neznal
Vavřenu, Frýborta, Špínu či
Zelenku z knihy Filosofská
historie Aloise Jiráska? Oslavy
jara, lásky, svobody a studentského života neboli
majáles u nás přetrvaly do
současnosti, pozastaveny
byly pouze v období druhé
světové války. Po jejím skončení se objevovaly snahy tuto
tradici obnovit, nejprve ze
strany politicky aktivních svazáků, poté ji na starost dostalo oddělení propagandy a agitace. Přesto všechno si
majáles uchoval opoziční

a studentský ráz. V 60. letech
byly oslavy majáles na čas
oficiálně povoleny, politický
dozor polevil ve svých represích a díky tomu byl v roce
1965 zvolen králem majálesu
americký beatnický básník
Allen Ginsberg. I tehdy
ovšem režim zareagoval velmi rychle. Ginsberg byl obviněn z výtržnictví, opilství,
narkomanie a propagace
homosexuality a následně
vyhoštěn. Další majáles se
pak konal až po revoluci,
v roce 1990, kdy se králem
stal student matematickofyzikální fakulty UK Milan
Horák. A od koho převzal
korunu? Zcela symbolicky od
svého posledního předchůdce – A. Ginsberga.
Lenka Fricová ■

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější
Klášterecký polibek!
Počínaje 1. květnem nám následujících 14 dní můžete posílat fotografie vašeho polibku pod rozkvetlým
stromem. Všechny fotografie budou průběžně zveřejňovány na Instagramu města a poté najednou
zveřejněny na městském Facebooku, kde proběhne
hlasování prostřednictvím lajků. Pár, který získá nejvíc lajků, obdrží jako výhru kytici růží a lahev sektu,
kterou si bude moci vypít při speciálně pro vás připravené romantické schůzce na věži našeho
zámku. Fotky posílejte e-mailem
na redakce@muklasterec.cz
nebo nás označte na Instagramu @mesto_porcelanu či
Facebooku @MestoKlasterecNadOhri.
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Více než 20 milionů kroků vyneslo škole bronz

Základní škola Perštejn
vyhlásila Krokovou výzvu, do
které se zapojilo pět škol

v chomutovském okrese.
Naše škola se umístila na
skvělém 3. místě a ušla za
14
dní
neuvěřitelných
21 446 717 kroků.
Do krokové výzvy se zapojilo
171 dětí a 34 zaměstnanců
ZŠ Krátká. Nejlepším krokařem v kategorii žáků byl
vyhlášen Marek Žampach ze
3.B. V kategorii zaměstnanců
se na 1. místě umístila
Mgr. Lenka Špillerová. Moc
gratulujeme a děkujeme
všem, kteří se krokové výzvy
zúčastnili a pomohli tak naší
škole k bronzové medaili.
Děkujeme také Základní škole Perštejn za organizaci celé
akce.

Doplním, že na prvním místě
se umístila ZŠ a MŠ Vilémov,
na
druhém
místě
ZŠ
a MŠ Perštejn, na čtvrtém

místě ZŠ a MŠ Radonice a na
páté příčce skončila také klášterecká ZŠ Školní.
Petra Žihlová, ZŠ Krátká ■

Hokejový klub vybízí: „Pojď hrát hokej…”

Hokejový klub HC Tygři
Klášterec nad Ohří zve do
svých řad všechny chlapce
a dívky ve věku od 4 do
8 let. Nábor probíhá v květnu a červnu, kdy trénuje
hokejová přípravka mimo
led. Tréninky probíhají dvakrát týdně pod vedením kvalifikovaných trenérů a naši
nejmenší hokejisté si v nich
osvojují základy pohybových
dovedností a základy sportovních her.

Učíme
děti
milovat
pohyb...
žádné poplatky
zdarma půjčíme vybavení na tréninky na
ledě
tréninky v ideálních
časech
Sezona 2020/2021 byla pro
naše malé hokejisty velice
zvláštní. Po zvládnutí letní přípravy se v září rozjela hokejová sezona úplně stejně jako
roky předešlé, bohužel byla
velice krátká. Již 10. října
bylo z důvodu vládních opatření organizované sportování zakázáno. Malá naděje
nám svitla začátkem prosince, kdy jsme mohli po úpravě
opatření opět trénovat,
samozřejmě při dodržování
různých omezení. Bohužel
toto období trvalo pouze tři
týdny. Od 18. prosince byli
naši hokejisté bez organizovaných tréninků a zápasů.
Vládní opatření se dotkla také

naší náborové činnosti.
Nemohli jsme organizovat
projekt Hodina pohybu
navíc, který je zaměřen na
sportování dětí v mateřských
školách, a další klubové
náborové akce. Z těchto
důvodů přicházíme s nábo-

rem i v jarních měsících.
Neváhejte a přijďte mezi
hokejové TYGRY.
Veškeré potřebné informace
podá
Petr
Mikeš
tel.:
777 171 455 nebo si je přečtěte na klubovém webu
hcklasterec.cz.

INZERCE
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Inzerujte

Vyklízení domů,
bytů, chat.

v Kláštereckých novinách

Tel.: 601 521 459.

Podmínky na tel.: 474 359 699

Prodám byt 2+1 s balkonem po částečné rek. v osobním vl.
v Kadani, ul. Klášterecká 1292, 2. p. Pěkný, na klidném místě, možnost
parkování. Tel. pro zájemce 728 013 795. Cena dohodou.

Pronájem bytů v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ ks.
Prodej: 7. 5. a 8. 6. 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
POJĎTE
NA RYBY
Připraveny pro vás máme:
boilies, aromatizované směsi,
partikly, dipy, krmítkové směsi,
pelety, dochucovadla, šroty,
melasy, vnadící směsi, aj.

INZERCE
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Výprodej materiálu na výrobu
bižuterie z důvodu rušení obchodu

(korálky, kovové komponenty, jehly, nýty,
stojánky na bižuterii, lurexové šňůrky,
v á n o č n í o z d o b y, s á t e n o v é l á t k y,
stuhy, flitry...). Vše za zvýhodněné ceny.
Odběr u mě doma v Klášterci nad Ohří,
nebo zaslání poštou. Poštovné dle ceníku
české pošty platného od 1. 4. 2021.
Telefonní číslo 731 710 848

BV Plast

s.r.o.

Česko-německá výrobní společnost s více než 20 letou tradicí výroby vyztužených
plastů (laminátů) a stabilním odbytem dílů pro světového výrobce koňských přívěsů

Přijme pracovníky na pozici dělník
do výroby vyztužených plastů
Obec Perštejn přijme do pracovního poměru

brigádníky
od 15 let (senioři vítáni) pro letní sezónu 2021 na koupaliště v obci Perštejn.
Náplň práce je obsluha areálu, pokladní, úklid.
Požadavky:
• chuť k práci
• spolehlivost
• důslednost
• komunikace s lidmi
Kontaktní osoby:
Martin Srbecký – místostarosta obce
tel.: 474 394 197 – podatelna obce Perštejn
email: mistostarosta@obec-perstejn.cz

na ranní 12 hodinové směny v pravidelných
cyklech dlouhý – krátký týden.
Dlouhý týden:
Po, Út, Pá, So, Ne – směny,
celkem 60 hodin (vč. přestávek)
St, Čt – VOLNO
Krátký týden:
St, Čt – směny, celkem 24 hod.
Po, Út, Pá, So, Ne – VOLNO
Nabízíme zaškolení, stabilní práci, zajímavé platební
podmínky – úkolová mzda, příspěvek na stravu.
Náborový příspěvek 30 000,-.
Požadujeme zručnost, samostatnost a zodpovědnost.
Bližší informace na tel. 773 679 988
nebo na email bk.bvplast@seznam.cz

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

Volná místa:
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky
• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality
• Projektový inženýr kvality
• Skladník – zásobovač
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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