KLÁŠTERECKÉ
NOVINY
říjen 2021

2
Již nyní vás zveme na
adventní koncerty v našem
městě

radniční zpravodaj

4
Anketa: Rozhodněte
o podobě nového hřiště
u loděnice

10
Slavnostní otevření
kulturního centra se
uskuteční 8. ledna 2022

Jak volili
Klášterečtí?

zdarma

12
Studenti gymnázia a střední
odborné školy se zúčastnili
mezinárodní soutěže

KULTURNÍ PŘEHLED

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

10/2021 | strana 2

Adventní koncerty o sobotách i nedělích
Pro adventní čas jsou pro vás připraveny adventní koncerty,
které se letos budou konat o sobotách i nedělích. Ty sobotní
si pro vás připravila základní umělecká škola a budou se
konat v renesančním sále na zámku (viz pozvánka níže),
na nedělní koncerty můžete přijít do kostela Nejsvětější
Trojice. Organizačně je zajistil zámek ve spolupráci s farářem Vítem Audym.
Do slavení adventu vstoupíme
první nedělí adventní 28. listopadu v 10 hodin mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice. Při této mši se kromě
adventního věnce pro kostel
žehnají i věnce pro domácnosti, které si lidé přinesou.
Na následující neděle, kromě

pravidelných mší svatých
v 10 hodin, jsme si pro vás ve
spolupráci se zámkem připravili v kostele Nejsvětější Trojice adventní koncerty vždy
od 17 hodin.
Na druhou neděli adventní
5. prosince mezi nás přijede
Eva Mokrá a Martin Matuška -

Rozsvícení vánočního
stromu opět naživo. Snad…
Letošní rozsvícení vánočního
stromu se uskuteční již tradičně
první adventní neděli, tedy
28. listopadu na kláštereckém zámku a v jeho okolí.
Od 13 hodin budou pro
návštěvníky připraveny stánky s vánočními zvyky
a řemesly, například Ježíškova
pošta, zvonička přání, kovář,
zábavné vánoční piškvorky či
ohrada se zvířátky.
Program před zámkem začne
ve 13 hodin Vánoční hrou
v prostorách stánků s vánočními zvyky a řemesly, ve
13:30 se na nádvoří představí Divadelní spolek Klas
s představením Betlém, které zopakuje ještě o hodinu
později, tedy ve 14:30. Od
14 hodin se před zámkem
odehraje čertovská pohádka. Přesně tak, ačkoli bude
první adventní neděli chybět
do oslav Mikuláše týden, při-

jdou se před zámek podívat
i čerti. Budou hodní a budou
vás bavit až do začátku hlavního programu. Ten začne na
hlavním podiu u kašny od
15 hodin a skončí o tři hodiny
později. V 18 hodin bude
tradičně zapálena první svíce
na adventním věnci a celý
program ukončí ohňostroj
ze zámecké věže.
Taková je představa, kterou, jak
doufáme, nezhatí žádné mimořádné opatření kvůli epidemii.
Prosíme, abyste sledovali
kultura.klasterec.cz nebo
facebookový profil Zámek
Klášterec nad Ohří, kde vás
o případných změnách budeme
informovat.
Těšíme se, že se první adventní neděli sejdeme před kláštereckým zámkem a oslavíme
příchod vánočních svátků.
Miroslav Nyklíček
Zámek Klášterec nad Ohří ■

koncert pro violu a varhany.
Opět budeme mít příležitost
zaposlouchat se do našich
krásných zrestaurovaných
varhan.
O třetí neděli adventní 12. prosince nás potěší koncert pod
názvem Vzpomínka na Queen
v podání Yolo kvartet (dvoje
housle, viola, violoncello).
Na čtvrtou neděli adventní
19. prosince 2021 je připravený koncert pod názvem
Poslán jest od Boha anděl pro
loutnu a akordeon v podání Jindřicha Macka a Jitky Baštové.
Myslím si, že program je
bohatý a každý si může vybrat

podle žánru, který je mu blízký. Vstupenky na jednotlivé koncerty v předprodeji
v pokladně zámku, případně v den konání koncertu
u kostela Nejsvětější Trojice
vždy od 16:30 hodin.
Slavení Vánoc začne na Štědrý den v pátek 24. prosince
mší svatou v 16 hodin a ve
22 hodin půlnoční mší svatou. Na Boží hod vánoční
v sobotu 25. prosince se
koná mše svatá v 10 hodin.
Na závěr bych vás rád pozval
na mši svatou na Silvestra
v pátek 31. prosince
v 16 hodin, při které budeme
děkovat za uplynulý rok
a vyprošovat si Boží požehnání do nového roku. Pojďme
takto spolu v modlitbě
a zamyšlení prožít závěr letošního roku a přivítat ten nový.
Na setkání s vámi při jakékoliv
příležitosti, jestli nám to epidemiologická situace dovolí,
se těším.
Vít Audy, farář ■

Václav Krejcar se v galerii
představí již podruhé
Václav Krejcar vystudoval
střední průmyslovou školu
železniční a střední průmyslovou školu stavební. Na konci
70. let začal navštěvovat ateliér Okresního kulturního střediska v Lounech, kde v kroužku vedeném Václavem Jírou
načerpal další kreslířské
a malířské zkušenosti. Zásadním podnětem se pro něj stává plenér v Třeboni, kde se
u Vlkovického rybníka seznamuje s malířem Zdeňkem
Sýkorou.
V roce 1987 stál u zrodu sdružení výtvarníků VOSA, v němž
se již vystřídalo více než
90 umělců.
Václav Krejcar se zaměřuje
především na portréty, v jeho
tvorbě ale nechybí ani krajiny,
a jak sám o sobě říká: „Jsem
malíř – amatér, posilněn přijatelnou lidskou filosofií,
posbíranou životem, kterého
i šmouha dokáže inspirovat
k zarámování jinak nedokonalého obrazu.
Výstava Václava Krejcara
bude v Krytu k vidění od
12. do 30. listopadu 2021.
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Manželé Fischerovi oslavili zlatou svatbu

V pátek 24. září přesně v poledne začala v obřadní místnosti kláštereckého zámku svatba.
A ne ledajaká. Manželé Jaroslava a Otakar Fischerovi si řekli ANO po 50 letech svého
manželství. Obřadu byli přítomni syn a dcera s rodinami, dvě vnučky a další nejbližší.
Celá událost se konala ve velmi dobré náladě, rodina se pak přesunula na soukromou
oslavu do restaurace. Manželé nyní bydlí ve Zdelově v okresu Rychnov nad Kněžnou,
v Klášterci nad Ohří však strávili 25 let svého života a mají tu svou rodinu. Nic proto klášterecké radnici nebránilo vyjít manželům vstříc a nabídnout jim oslavit významné výročí
právě v našem městě. Redakce přeje manželům mnoho zdraví a lásky.
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
říjen
se
v letošním
roce
opět
stal volebním měsícem. Tentokrát volby do poslanecké
sněmovny provázela podstatně vyšší účast než
u předchozích krajských
voleb. Děkuji všem, kteří
k urnám přišli.
Bohužel se v tomto období
zvyšují případy výskytu
nemoci covid-19. Naštěstí
i díky očkování s podstatně
menším rozsahem než tomu
bylo před rokem. Letos se
nevyhýbá ani našim školákům, a tak některé třídy již
zamířily do karantény.
Prozatím se opatření netýkají sportu, což je velmi
rozumné. Mohl se tak uskutečnit turnaj žáčků ve fotbale O pohár starosty. Nadšené
dětské obličeje a zapálení
fandové z řad rodičů jsou
pro pořadatele jistě tou největší odměnou. A nejen fotbalisté, ale i atleti uskutečnili
svoji již velmi tradiční akci
Běh zámeckým parkem,
která má jméno pro účastníky všech věkových kategorií
zblízka i zdaleka. Tato akce
je jistě logisticky velmi
náročná, za bezproblémový
a hladký průběh závodů tak
patří všem, kteří pomáhali,
velký dík. Své plné využití
též ukazuje i hřiště v Rašovicích. Kvalita našich fotbalových hřišť je velmi výjimečná, přesto je chceme
ještě doplnit hřištěm s umělým povrchem pro celoroční
provoz na ploše mezi stadionem a ZŠ Krátká. Máme
vyprojektováno a nyní se
pokoušíme o získání dotace
od Národní sportovní agentury. Pozornost si zaslouží
i dobudování zázemí na
našem sportovním stadionu.
I s tímto druhým projektem
se o získání dotace pokusíme. Nejen hřiště soutěžní,
ale i pro všechny ostatní dětské sportovce prosazuje
komise sportu postupnou
obnovu „bývalých“ hřišť.
Letos tak dokončíme hřiště
pod Lesní ulicí. Věřím, že
uplatnění ve zcela novém
kabátě si jistě najde.
Dětem přeji pohodové podzimní prázdniny a všem pevné zdraví.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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O podobě nového hřiště u loděnice rozhodnete vy
V letošním roce město upravilo
prostor mezi zámeckým
a lázeňským parkem vedle
loděnice. Vznikla tak příjemná
odpočinková zóna s řadou
laviček a lehátek. O využití
dvou volných ploch můžete
nyní rozhodnout právě vy
a především vaše děti. V příš-

tím roce zde pro vás vytvoříme dětské hřiště dle
vašeho přání. Přinášíme vám
tři varianty, ze kterých
můžete vybírat. Každá z nich
nabízí jeden ústřední velký
herní prvek, ten pro vás postavíme na pravé straně od
nového chodníku vedoucího

z parku do lázní. Na levé straně pak bude hřiště na pétanque a vedle něj několik menších prvků z vámi zvolené
varianty. Celé hřiště bude ze
dřeva a lan v přírodních
barvách. A jak můžete hlasovat? Napište nám jednoduše
na e-mail redakce@muklas-

terec.cz, zda jste pro variantu
1, 2 nebo 3. Pokud nemáte
přístup k internetu, můžete
nám i zavolat na telefonní
číslo 474 359 699, rádi vás
v redakci Kláštereckých novin
v objektu turistického informačního centra přivítáme
i osobně.

Varianta 1
Hlavní prvek: Stromověže
Stromověže jsou tři věže se skrýší, síťovým mostem, skluzavkou, lezeckými stěnami, prolézačkou a žebříkem. Tuto variantu
by doplnila lochlezka (kladinky různých směrů s prověšenými
lany, twister (rotační kláda s úchopovým lanem) a balanční
klády se sedátky.

Varianta 2
Hlavní prvek: Velryba
Velká dobrodružství můžete zažít v obří dřevěné velrybě, která
na vás bude vykukovat ze země. Bezpečně na ní můžete vystoupat po lezecké stěně nebo po laně, případně se ukrýt dovnitř
a utéct kulatými otvory. Velrybu by doplnil balanční most s lany,
otočný disk, na kterém se vyřádí malí i velcí, a opičí dráha
z dřevěných klád různých výšek.

Varianta 3
Hlavní prvek: Pirátská loď
Loď se jmenuje Černá perla, na té si užijí zejména piráti a pirátky
a u loděnice se stejně jako velryba bude vyjímat. Nechybí na
ní most, skluzavka, lanová prolézačka, ale ani vlajka nebo kormidlo. K lodi bychom vám pak ještě přidali kládovou prolézačku
„divoké kořeny“, dvojhrazdu a třeba také houpací beranidlo.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Představujeme projekt Jak se do lesa volá, tak se
z vody ozývá aneb Co přírodě dlužíme II.

V letošním roce je nám ctí
pokračovat v projektu Jak se
do lesa volá, tak se z lesa
ozývá aneb Co přírodě dlužíme I.
Název projektu poněkud prazvláštní, ale při troše pozornosti jasný a logický. Před
dvěma lety se žáci ZŠ Petlérská zapojili do projektu Nadačního fondu Severočeská
voda a společně s veřejností

vyrobili větší množství krmítek, pítek a hmyzích domků,
které byly umístěny do mateřských školek a místního
domova pro seniory. Cílem
bylo pomoci přírodě a zamyslet se nad tím, co přírodě dlužíme.
Vzhledem k tomu, že práce
děti nadchla a výsledek byl
s ohledem na jejich věk
a možnosti více než dobrý,

vznikl v letošním roce projekt
navazující. Nadační fond
Severočeská voda opět vyhlásil program na podporu životního prostředí. Jako učitelka
ZŠ Petlérská jsem se společně
s Milošem Králem (zaměstnanec SčVK, jehož prostřednictvím byl grant získán) letos
rozhodla na původní projekt
z roku 2019 navázat a nasměrovat jej tentokrát na vodu
a její okolí.
Asi málokdo ví, že se obec
Okounov honosí překrásným
útočištěm pro kempaře, vodáky a především množství živočichů a rostlin. Jde o tábořiště
U Včelky, které disponuje
krásným prostorem přiléhajícím k řece. Během roku tento
kemp navštíví mnoho škol,
školek, klubů a skupin dětí,
kterým majitelé tohoto tábořiště ukazují krásy přírody
a vypráví o kachnách, labutích, včelkách a rybkách.
Snad proto vznikl nápad
vytvořit stezku z Klášterce nad
Ohří až na „Včelku“. A právě
v tomto kempu pak vytvořit
naučné a vzdělávací centrum

pro školní skupiny a širokou
veřejnost.
A co tedy momentálně naši
žáci dělají? Pracují v dřevodílně školy, brousí, pilují a řežou
dřevo. V DDM Volňásek malují, tvoří z keramiky a vyhledávají informace na internetu.
Připravují si pro tvorbu naučné stezky materiál. Upravují
dřevo na rozcestníky, vypalují
do dřeva obrázky a informace, vyrábí informační tabule
a interaktivní hry – společně
tvoříme hru tajemného piráta, jenž žije na ostrově U Včelky a skrývá poklad pro moudré hlavičky, které dokáží
vyřešit všechny připravené
úkoly.
Je před námi spousta práce
a snad se nám zadaří jako
před dvěma lety, kdy jsme přírodě dlužili péči o ptactvo
a hmyz.
Pokud by měl někdo zájem
náš projekt podpořit finančně,
materiálně nebo přispěním
své manuální zručnosti, pak
jej velice rádi uvítáme.
Martina Nováková
ZŠ Petlérská ■

Červené bobule jedovaté nejsou, a to kvůli ptákům
Jen málokteré město se může
chlubit městským parkem,
jaký se nachází v našem městě. Za kamennou zdí, která
odděluje městský ruch a shon,
se ponoříme do oázy klidu
a pohody, do království stromů a keřů. Celý rok je na co
se dívat nebo se jen tak procházet a nasávat tamní
atmosféru. Je celá řada stromů a keřů, které jsou nená-

padné, ale přesto si svou
zvláštností zaslouží trochu
pozornosti.
Jedním z nich je určitě nejhojnější a všudypřítomný stálezelený, neopadavý jehličnan, který může vyrůstat jako
strom nebo i keř. V parku je
použit k barevnému dokreslení, k rozčlenění jednotlivých
celků nebo schování toho, co
lidskému oku v parku neladí.
Nevadí mu celý život být ve
stínu svých vyšších a mohutnějších sousedů. Je dlouhověký, může se dožít i úctyhodných 2 000 let. Ačkoli je
jehličnanem, nemá šišky, jeho
semena jsou obalená červenou rosolovitou hmotou, která
jediná na této rostlině není
jedovatá. Je to proto, aby jeho
semena mohli roznášet ptáci.
Jelikož je celá rostlina jedovatá, nepotřebuje ke své
ochraně pryskyřici. Jeho dřevo
je načervenalé, pevné a pružné. Dříve se používalo k výrobě luků. Snáší řez na celé
rostlině, proto je oblíbenou

rostlinou zvláště pro ty, kteří
neprovádí úpravu každý rok.
Jistě jste již uhodli, že jde o tis
červený /Taxus baccata/.
V našem parku se vyskytuje
ve dvou formách jako Taxus
baccata nebo jeho kultivar
'Aurea'. Ten má na jaře
a začátku léta krásně zlaté
konečky rašících výhonků.
Až půjdete na procházku,
všimněte si tohoto keře nebo
stromu, jistě si to zaslouží.
V tomto roce poslední

komentovaná prohlídka
zámeckým parkem se
bude konat v neděli 31. října. Sraz je ve 14 hodin
u zámecké kašny, vstupenky v hodnotě 30 Kč si
zakoupíte v turistickém
informačním centru u radnice nejpozději do pátku
29. října (Po - Pá od 8:30
do 17 hodin).
František Kroupa
průvodce zámeckým
parkem ■

AKTUÁLNĚ
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Přinášíme výsledky voleb a další postřehy
z kláštereckých volebních místností
Letošní celostátní volební účast
byla 65,43 %, a tím byla téměř
o 5 % vyšší než u posledních
parlamentních voleb před
4 lety. Zvítězila koalice SPOLU
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09) –
27,79 % (71 mandátů), těsně
za ní skočilo ANO 2011 –
27,12 % (72 mandátů), třetí
místo patří koalici Pirátů
a STAN – 15,62 % (37 mandátů) a čtvrtou stranou, která
se do poslanecké sněmovny
dostala, je SPD – 9, 56 %
(20 mandátů).
Další strany a hnutí nepřekročily nutnou hranici 5 %. Konec
v parlamentní politice nejméně
na 4 roky postihl i tradiční strany jako ČSSD a KSČM.
A jak volili Klášterečtí
v 11 okrscích? Volební účast
51,90 % reflektuje celostátní
5% nárůst oproti předešlým
parlamentním volbám v roce
2017.
Zvítězilo
ANO
2011 s 37,88 % hlasů, druhé
místo obsadila koalice SPOLU
s 17,04 % hlasů, třetí místo
získala strana SPD s 12,63 %

hlasů a do sněmovny poslali
Klášterečtí i koalici Pirátů
a STAN s 12,46 % hlasů.
Ostatní strany a hnutí neuspěly
ani v Klášterci nad Ohří, PŘÍSAHA přesvědčila více než 5 %
voličů ve 4 z 11 kláštereckých
okrsků, strana KSČM by se do
sněmovny dostala ve 2
z 11 okrsků.
Největší volební účast zaznamenali ve volebním okrsku
č. 6 (Kino Egerie - 59,49 % obyvatelé Sídlunku a všech
ulic „za závorami”), na stejném místě koalice SPOLU
zaznamenala největší úspěch
(22,27 %), naopak SPD zde
měla nejmenší podporu
(10,05 %). Nejnižší volební
účast je pravidelně v okrsku
č. 2 (Společenský dům Panorama - 42,71 % - Kpt. Jaroše,
Mírová, Na Vyhlídce, U Koupaliště, část ulic Školní a Chomutovská), zároveň právě zde
mělo ANO největší podporu
Kláštereckých (45,45 %).
Nejnižší počet hlasů získalo
ANO v okrsku č. 1 (Městský

Tým odboru komunikace a cestovního ruchu má
čerstvou posilu, představujeme novou redaktorku
Kláštereckých novin, Jaroslavu Staňkovou
Po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze nasbírala své pracovní
zkušenosti postupně v několika oblastech
– v bankovnictví, cestovním ruchu, energetice a naposledy v automobilovém průmyslu. Své další pracovní úsilí se rozhodla vynakládat v oblasti komunikace
a cestovního ruchu, protože jí je tato
oblast blízká. Ráda cestuje a komunikaci
vnímá jako prostředek ke stírání bariér
mezi lidmi. To je také důvod, proč se snaží udržovat si nabyté znalosti cizích jazyků. Ve své nové práci uvítá podněty čtenářů Kláštereckých
novin, které vnímá jako skvělou zpětnou vazbu. Pomohou
jí při přípravě budoucích vydání Kláštereckých novin v takové podobě, jak si čtenáři přejí. Své podněty mohou čtenáři
zasílat na e-mail: redakce@muklasterec.cz.

úřad - 33,58 % - obyvatelé
historického města a obcí Útočiště, Rašovice, Klášterecká
Jeseň, Lestkov, Suchý Důl,
Hradiště, Mikulovice), zde
naopak volilo nejvíce příznivců
koalice Pirátů a STAN
(16,04 %).
Výsledky voleb a rozdělení
mandátů v poslanecké sněmovně známe, nyní vítězné
strany čeká povolební vyjed-

návání o finálním sestavení
vlády či jmenování premiéra
naší země.
Během letošních voleb si na
své přišli i policisté. Svým rychlým zásahem dopadli zloděje
mobilního telefonu a ihned ho
vrátili zapomnětlivému voliči,
který jej zanechal v prostoru
pro úpravu hlasovacího lístku
v jednom z kláštereckých
volebních okrsků. Někteří jiní
voliči si zase zapomněli ve
volebních místnostech své
občanské průkazy, které se za
pomoci sociálních sítí podařilo
rychle vrátit zpět. Letos více
než kdy jindy využili voliči hlasování na voličský průkaz nebo
do přenosné hlasovací schránky. Voličských průkazů bylo
vydáno 150 ks a o hlasování
do přenosné hlasovací schránky požádalo celkem 70 domácností včetně Útočiště a Rašovic.
Do jedné z volebních místností
si ze své vlastní svatby odskočila i nevěsta, která přišla volit
ve svatebních šatech.

RETRO
Výročí 17. listopadu si připomeneme
o den dříve v kině.
V úterý 16. listopadu se od 19 hodin v kině
Egerie uskuteční malá připomínka výročí
17. listopadu 1939 a 1989. Těšit se můžete na
divadelní vystoupení Lavička studentů
gymnázia a střední odborné školy pod vedením
Miloslavy Koubové a Davida Kodytka, na vynikající
zpěv Adély Kodytkové a vystoupení sympatické
kapely Saiwala (alternative-world music).
V předsálí si budeme moci prohlédnout retro
výstavu a ochutnat ze speciálního rautu.
Vstupné bude opět symbolické – dospělí 89 Kč,
senioři, děti a studenti 39 Kč.
Těšíme se na vás.

Společně pro Klášterec: Rozhodovat budete z devíti projektů
V letošním roce se do projektu participativního rozpočtu
přihlásilo devět místních obyvatel. Všechny návrhy splňovaly pravidla, představíme
vám každý z nich podrobně
v listopadových novinách,
webu a Facebooku města.
Hlasování pak jako každý rok

proběhne ve dnech 1. až
15. prosince.
Vybudování
nového
chodníku či nášlapů za
kulturním centrem
Bublinové pryžové hřiště pro nejmenší na
dopravním hřišti
Rozšíření
dětského

hřiště v Pražské ulici
Oprava
autobusové
zastávky v Rašovicích
Dětské
hřiště
pro
nejmenší v královéhradeckém cykloparku
Rozšíření
dětského
hřiště v Klášterecké
Jeseni

Rozšíření
dětského
hřiště v areálu fotbalového klubu v Rašovicích
Slunečná galerie na
náměstíčku Panorama
Dětské hřiště a odpočinková zóna pro seniory v ulici Boženy
Němcové
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AKTUÁLNĚ

Žáci ze ZŠ Krátká budou moci programovat roboty

Na ZŠ Krátká se podařilo
úspěšně dokončit rekonstrukci
odborné učebny pro výuku
technických prací. Byla slavnostně otevřena 13. října ředitelem Petrem Opavou za účasti vedení města a dalších
hostů. Žáci zde budou moci
rozvíjet své znalosti a dovednosti v technických a řemeslných oborech a také se naučí
pracovat s digitálními technologiemi. K tomu jim pomohou
tři multifunkční pracovní stoly.

Prvním z nich je Robotika
a obnovitelné zdroje, který
představuje propojení informatiky s robotikou. Žáci se
budou učit programovat robotické stavebnice při využití
solární energie. Budou si moci
v praxi vyzkoušet, jak pomocí
sestaveného programu rozpohybovat roboty k žádaným
úkonům. U pracovního stolu
Mikrostroje se žáci naučí frézovat, pracovat se stojanovou
vrtačkou nebo to, jak obslu-

hovat soustruh. Tradiční dílna nabízí žákům možnost
seznámit se s ručním i akumulátorovým nářadím, jakým
jsou pilky, rašple, kleště, štípačky, dláta nebo úhelníky.
„Díky této modernizaci učebny
budou žáci moci již nyní pracovat na maketách funkčních
strojů, se kterými se jednou
v dospělosti setkají ve své praxi,“ uvedl Petr Opava.
Funkčnost a možnosti multifunkčních pracovních stolů

představil Zdeněk Novotný,
učitel matematiky, informatiky a technických prací. „Vybavení učebny umožní žákům
připravit se už teď na základní
škole na tzv. Průmysl 4.0, což
je označení pro zapojení robotiky a informatiky do výroby.
Člověk už neprovádí žádné
namáhavé úkony, ale jen programuje a kontroluje výrobní
stroje,“ zhodnotil přínos učebny Novotný. V učebně nechybí
ani interaktivní tabule, která
pomůže všem přítomným
žákům pohodlně sledovat jednotlivé kroky prováděné učitelem nebo některým z žáků
v notebooku při programování
konkrétního zadaného úkolu.
Učebna byla financována
městem za přispění Ministerstva pro místní rozvoj
ČR z Integrovaného regionálního operačního programu, výše poskytnuté dotace činila 1.528.001,27 Kč.

Chráněné bydlení poskytuje Naděje deseti lidem
Nezisková organizace Naděje
v našem městě poskytuje
službu chráněného bydlení již
čtvrtým rokem. V současné
době ji využívá deset klientů
ve čtyřech bytech, jedná se
o osm mužů a dvě ženy. Kapacita je nyní naplněna, a ač by
zájem byl, zatím se neuvažuje
o jejím navýšení.
Cílovou skupinou jsou lidé od
18 do 80 let s duševním, mentálním nebo kombinovaným
znevýhodněním. Smyslem
služby je umožnit žít těmto
lidem standardním způsobem
života, tak, jak žijí jejich
vrstevníci. Byty, ve kterých
klienti žijí, jsou od soukromých pronajímatelů. K dispozici máme byty 2+1 nebo
3+1, přičemž každý klient má
svůj uzamykatelný pokoj, kde
nalezne soukromí, a zároveň
využívá i společné prostory.
Spolek Naděje má k dispozici
asistentky, které klienty učí
základní věci jako roztřídit
prádlo, zapnout vhodný program pračky, společně uvařit,
nakoupit či uklidit. Někteří
z nich mají opatrovníka,
v komunikaci s ním pomáhá
sociální pracovnice. Řeší také
například vyřízení sociálních
dávek na bydlení či péči. Co

se nám daří řešit, je zadluženost. Také se snažíme hledat
s klienty vhodné zaměstnání,
což je mnohdy problém. Protože jsou zaléčení, nejsou
schopni 8hodinové pracovní
doby, v tomto spatřujeme
trhlinu na trhu práce. Daří se
nám spolupracovat se sociálním podnikem – prádelnou
a žehlírnou v Kadani, kam se
však kláštereckým klientům
bohužel nevyplatí dojíždět. Do
budoucna je naším snem
a cílem zřídit sociálně-terapeutické dílny. V současné

době využíváme místnost pronajatou od města ve Weberově domě, kde máme i kancelář
a můžeme se tu společně
setkávat a vyrábět různé
drobnosti, třeba levandulové
sáčky, malované kamínky či
šperky. Podnikáme poznávací
výlety po okolí Klášterce nad
Ohří i do vzdálenějších míst.
Finančně nám vypomohl také
Kabelkový veletrh v Kadani,
z jehož výtěžku můžeme
nakoupit například materiál
k výrobě či zajistit společné
výlety. V příštím roce bychom

tuto akci rádi uspořádali
v novém kulturním centru,
výtěžek by šel opět na podporu aktivit našich klientů.
Setkáváme se i se sousedy
našich chráněnců, občas řešíme drobné stížnosti, ale snažíme se vysvětlovat princip
chráněného bydlení – jedná
se o pacienty, kteří potřebují
mít možnost bydlet ve svém
soukromí a nikoliv v léčebně.
Je to další stupeň na cestě
k samostatnému životu.
Karolína Rathouská
Chráněné bydlení Naděje ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Kateřinou Herinkovou
Začal nový školní rok a pro říjnový rozhovor jsme oslovili novou ředitelku klášterecké mateřské školy. Studovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
zaměřenou na předškolní vzdělávání. Ve školství působí od roku 2002, od té doby pracovala na různých pozicích jak ve větší mateřské škole v Praze, tak i v malé
jednotřídce v Krkonoších. Po rodičovské dovolené se
vrátila do školství, a to tady v Klášterci nad Ohří, v místě
manželova rodiště. Má 8letou dceru a 5letého syna
a Klášterec nad Ohří jí okamžitě přirostl k srdci.

ty čelenky ve vlasech (smích).
Jako mládežník jsem si postavila hlavu, že se z Prahy stěhuji na chalupu do Krkonoš
a budu navštěvovat Střední
školu pedagogickou v Nové
Pace. Nakonec rodiče souhlasili a byli rádi. Matka jako rodilá Pražanda vždy toužila mít
koně a díky mé revoltě si
splnila svůj sen. Nakonec
jsme žili na statku, kde jsou
koně a krávy. Co se týče tamní
střední školy, ušila jsem si na
sebe bič, škola byla stokrát
náročnější než ty pražské. Ale
čerpám z toho doteď, měli
jsme náročné, přísné učitele
a to, co po nás požadovali,
mělo opodstatnění. Dneska se
režim hodně uvolňuje a myslím, že by to řada současných
studentů pedagogiky potřebovala.
V čem spočívala přísnost
učitelů? V rozsahu probírané látky?
Nejen to. Byla přísná pravidla,
třeba i pro vzhled. Museli jsme
mít stažené vlasy, sukně pod
kolena a co se týče šminek,
razili pravidlo: Dítě má právo
vás vidět celou, laky na nehty
neexistují, děti můžete poranit, jste za šaška nebo za učitelku? Dítě pak nemusí chodit
do školky, ale do cirkusu…
Některé spolužačky těžce
nesly, že musely na make-upu
ubrat.

Pocházíte z Klášterce nad
Ohří?
Ne. Pocházím z Kolína, kde
jsem se narodila a strávila tam
první tři měsíce svého života.
Dětství jsem však prožila
v Praze.

Některé
spolužačky těžce
nesly, že musely
na make-upu
ubrat.

A než jste se stala ředitelkou, působila jste již
v našem městě?
Ano, v Klášterci nad Ohří učím
od roku 2017 v mateřské škole U Jablíček v Lípové ulici, kde
jsem nyní zůstala v sídle
mateřské školy jako ředitelka.

Chtěla jste odmala pracovat jako učitelka, věnovat
se dětem?
Já myslím, že ano, provázelo
mě to tak nějak už od druhého
stupně základní školy. Jako
úplně maličká jsem chtěla být
servírka, líbilo se mi, jak nosily

Po střední pedagogické
škole následovala stejně
zaměřená vysoká?
Ano. Po maturitě jsem nastoupila do pražské mateřské školy a při zaměstnání jsem dálkově studovala pedagogickou
fakultu na Univerzitě Karlově,
obor předškolní pedagogika.
Po studiích jsem byla ještě
chvíli ve školství a pak jsem si
odskočila k městské policii. Do
té doby jsem vychovávala
děti, tak jsem holt chvíli
vychovávala jejich rodiče.
Městská policie je spíše preventivní složka – zaměřená na
výchovu dospělých. Před pří-

K pražské
městské policii
jsem si odskočila
pro manžela.

chodem do Klášterce nad Ohří
jsem působila v Borovnici
u Staré Paky v Krkonoších
v jednotřídce.
Dělala jste strážníka městské policie v Praze? Odnesla jste si z této praxe nějaký silný zážitek?
Na ulici jsem se moc neohřála,
pracovala jsem pak v kanceláři jako zástupce operačního,
takže jsem svolávala integrovaný záchranný systém. Nejhorší bylo zmobilizovat síly,
zachovat klid a chladnou hlavu. Ale i z téhle doby čerpám
doteď, kdy se musíte rozhodovat objektivně, klidně
a rychle zvážit dopad svého
rozhodnutí. Naopak z praxe
učitelky v mateřské škole
jsem čerpala i jako strážnice.
Jednou jsme na Florenci dělali
obhlídku metra a byl tam ztracený chlapeček. Na první
pohled se mi nezdál v pořádku. Sedla jsem si k němu do
dřepu, představila se mu, protože samozřejmě učíme děti,
že se nemají bavit s cizími lidmi. Strážníky to normálně
nenapadne, mluvit s dítětem
v dřepu nebo se mu představit, a děti se jich pak pochopitelně bojí. Nakonec jsme
maminku dohledali a jsem
ráda, že jsem chlapci díky
svým zkušenostem mohla
pomoci. Jo a ještě jeden „zážitek jsem si odnesla“ – k pražské městské policii jsem si
odskočila
pro
manžela
(smích).
Nelákalo vás u městské
policie zůstat?
Ne, ne. Ač jsem se mohla se
svým
vzděláním
dostat
u městské policie vysoko, táhne mě to zkrátka k učitelství.
To není povolání, ale poslání.
Co vás přimělo se přestěhovat do Klášterce nad
Ohří?
Přestěhovala jsem se sem
s manželem, abychom byli blíž
jeho rodičům, kteří z Klášterce
nad Ohří jsou. Manžel je klášterecký rodák. Já jsem se do
města zamilovala na první
pohled, když jsme sem přijeli,
úplně mě to tu uchvátilo. Líbí
se mi, jak je město zasazené
v horách, jak je rozdělené na
staré město, nové město, Síd-
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Všechno.
Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Nemám vyhraněnou barvu, kromě černé všechny.
Kde nejdále ve světě jste byla?
Asi v Litvě, tam jsem byla na turné s pěveckým sborem.
A na poznávací dovolené na Ukrajině, kterou jsem si
celou odřídila. Silnice tam stojí za to. Hliněné cesty
i okolo velkých měst, takže zážitky fakt super.
Jaké máte koníčky?
Pěší turistiku, přírodu, hudbu a největším koníčkem
jsou určitě děti. Dříve jsem hrála v Komorním orchestru
Akademie, zpívala ve sboru, ale teď už na to není čas.
V mateřské škole s kočárkem (uprostřed)
lunk, že se to neprolíná. Pak
zámecký park a všudypřítomná zeleň – pro mě je to tu balzám na duši.
Jak vypadá váš pracovní
den a jak odpočíváte?
Je to práce od nevidím do
nevidím. Hodinu a čtvrt denně
mám však u dětí, což je pro
mě relax, kdy nemusím propočítávat tabulky, telefonovat,
zkrátka úřadovat. Můžu probrat s dětmi jejich problémy
a radovat se z toho, co zažily.
Tento čas je úžasný a velmi si
užívám, že jim mohu dát prostor. Když přijdu domů, věnuji
se svým dětem, jdeme na
zahradu nebo na procházku.
O víkendu se snažím nepracovat, pročistit si hlavu. Pokud
je to tedy možné a není nic
akutního, i to se o víkendech
stává. Snažím se být dobrá
máma, manželka i snacha.
Ráda pracuji manuálně, užila
jsem si i přistavený velkoka-

Z maturitního tabla

pacitní kontejner, kdy jsem do
něj v teplákách nosila odpad.
V Krkonoších pomáháme mé
mámě řezat a štípat dřevo. To
je pro mě relax.

I k pochutině
jako bonbon
může mít dítě
odpor.
Na co nerada vzpomínáte
ze svých školkových let?
Nepříjemné zážitky určitě
byly. Třeba když mě paní učitelka při oslavě spolužaččiných narozenin nutila jíst lékořicové bonbony. Nacpala jsem
si je do pusy a vyplivla do
záchodu.
Čerpáte ze svých vlastních
zážitků při praxi v současné školce?
Určitě. Zrovna to nenucení do
jídla opravdu respektuji.
I k pochutině jako bonbon
může mít dítě odpor a to chápu. Šrámy na duši v útlém
věku v dítěti zůstanou. Takže
se snažím, aby tam šrámy
nebyly. V naší době to bylo
jiné, hodně dětí ve třídě, učitelky často neměly pedagogické vzdělání a neměly cit pro
výchovu dítěte. Ne každý je
zběhlý v každém oboru.
Dá se porovnat klášterecká a pražská mateřská
škola?
Spolupráce třeba s rodiči je
v Klášterci nad Ohří mnohem
vstřícnější, slušnější, ohleduplnější a milejší. Klášterec mi
připomíná Prahu mých dětských let. Bydlela jsem na
Praze 7, kousek od Stromovky. Teď už se ale vše změnilo,

Co vám dala a vzala vaše profese?
Dala mi hodně moc nových příležitostí a zkušeností.
A co mi vzala? Nic mě nenapadá. Díky ní jsem poznala,
že stále existují slušní lidé.

je to tam špinavé, nepříjemná
a zlá atmosféra. Škoda. Dříve
na Letné byla spousta
obchůdků, teď už jsou tam jen
herny, večerky a podivné
existence. Lidé i rodiče dětí
jsou neslušní, berou školku
jen jako službu a neexistuje
žádná vstřícná spolupráce.
V Praze bych v dnešní době
děti vychovávat nechtěla.
Tady se nemusím bát pouštět
děti do školy. I manžel po 20
letech Prahu opustil a vrátil se
sem, jsme za to oba moc rádi.
Je to tu úžasné, město se stará, přibývá plno dětských hřišť
i nových cest. Kamarádi se
diví, kolik tu máme různých
služeb, pestrou nabídku aktivit a vymožeností, co nám
tady všechno funguje. Jsem
ráda, že jsem toho součástí
a mohu přiložit ruku například
výchovou kláštereckých předškolních dětí.
Ovlivňuje vaše pedagogická činnost výchovu vašich
vlastních dětí?
Já hlavně ujišťuji všechny
maminky, ať jsou v klidu, že
mě mé děti, Josefínka
a Richard, také neposlouchají (smích). Jinak mám
pro své děti asi lepší vhled
do tvořivosti, případně něco
vymyslím pro školku a na
svých dětech zkouším, zda
je to zaujme. I naopak, když
děláme něco s dětmi ve
školce, můžu pak použít
doma.
Připravujete se školkou
nějaké nové projekty?

Ano. Nyní jsme se zapojili do
projektu Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky.
Děti zaznamenávají své
pohybové aktivity do sešitu
pomocí nálepek, vyprovází je
veverky a cvičí tak grafomotoriku. Na internetu je
k tomuto projektu řada podkladů i písniček, jsem ráda,
že se zapojily všechny školky.
Podle ohlasů se líbí dětem
i učitelkám.
Dalším projektem je FÍHA –
DÝHA, kdy za cenu poštovného dostáváme balíky s dýhovými odřezky různých tvarů
i barev, které se dají použít na
procvičování geometrických
tvarů, třídění či manuální tvoření. Na FÍHA – DÝHA jsem
narazila náhodou a nadchlo
mě to.
Ráda bych školku v příštím
roce zapojila do celorepublikové akce ornitologické společnosti Sčítání ptactva. V naší
Doupovské oblasti by byl hřích
to nevyužít.
Posledním projektem, který
bych ráda zmínila, je Krabice
od bot – děti darují dětem. Do
krabice dají třeba pastelky,
omalovánky, hračky, zkrátka
cokoliv. Krabice pak putují
dětem, které jsou v nouzi.
Tyto projekty nestojí nic, fungují a dětem dají hrozně moc
do života.
Paní ředitelko, děkuji vám
za příjemný a veselý rozhovor a přeji vám mnoho
úspěchů při plnění svých
cílů a snů.
Adéla Václavíková ■
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Kulturní centrum se slavnostně otevře 8. ledna 2022
Přestavba moderního kulturního centra se blíží ke svému
konci a vy už se nyní můžete
těšit na řadu kulturních a společenských akcí napříč žánry
v novém, čistém a moderním
prostředí. Původně plánovaný termín slavnostního

otevření
se
posunul
z důvodu zdržení subdodávek během stavebních
prací, například pozdní
dodávky čipů. Jejich nedostatek ochromil celý svět i náš
nový kulturní stánek, čipy
jsou nutné k fungování čidel

protipožárního systému. Dalším důvodem byla nutnost
vybudování nového topného kanálu do Sadové ulice, aby i okolí bylo hotové a
nemuselo se v nejbližších
letech znova kopat. Tato skutečnost pozdržela termín

vybudování nových komunikací a následnou kolaudaci
stavby. Věříme, že vše již proběhne bez problémů a omlouváme se všem, kteří se již
nemohou stejně jako my otevření dočkat.
Město Klášterec nad Ohří ■

Přinášíme nové termíny konání akcí kulturního
centra, vstupenky zůstávají nadále v platnosti
V důsledku zdržení stavby
bylo nutné přesunout akce
plánované na listopad a prosinec letošního roku, těšit se
na vás budeme po Novém
roce. Slavnostní otevření kulturního centra 8. ledna přinese během dne řadu organizovaných komentovaných
prohlídek interiéru i zákulisí
budovy. Následovat bude
slavnostní večer, kterým
bude provázet Boom Band
Jiřího Dvořáka, Monika Absolonová či Petr Kolář. Vstupenky budou v prodeji na konci
listopadu.
Nové termíny akcí:
20.01.2022
Marcel Zmožek s kapelou M. Z. Band
27.01.2022
Nemocnice na pokraji zkázy – travesti show
03.02.2022
Terapie sdílením live – originální přednáška s Ester Geislerovou a Honzou Vojtkem
07.02.2022
Začínáme končit – divadelní
komedie s Bárou Hrzánovou
a Radkem Holubem

10.02.2022
Michal Prokop & Framus
Five – koncert k vydání alba
16.02.2022
Aneta Langerová – turné
Dvě slunce
24.02.2022
Žalman a spol – koncert
legendy českého folku
25.02.2022
Kapela Pekař - koncert
Zakoupené vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti.
Pokud by vám nový termín
nevyhovoval, vstupné pochopitelně vrátíme. Zrušeno bylo
představení pro rodiny s dětmi Betlémská hvězda, ale
hledáme adekvátní náhradu
na leden 2022. V lednu
i v únoru bude i řada dalších
akcí pro děti i dospělé, plesová sezóna se rovněž
uskuteční již v nových prostorách, sledujte kalendář
akcí na webu kultura.klasterec.cz, aktuální program
na následující měsíc také
vždy najdete v Kláštereckých novinách.
Provoz městské knihovny
bude ukončen 30. listopa-

Soubor Klas zve na křest knihy
a premiéru filmu o divadle
Milí příznivci Klasu a amatérského divadla, ačkoliv vše
bylo připraveno, Saturnin nazkoušen a soubory pozvány,
letos se Klášterecké divadelní žně bohužel opět neuskuteční. A to jsme s vámi chtěli oslavit naše 50. výročí! Které
jsme tedy s vámi chtěli slavit už i vloni. Nedá se nic dělat,
oslavíme ho pořádně až na žních příští rok.
Ale protože se s vámi chceme sejít, rozhodli jsme se, že
vás pozveme na opožděný křest knihy Začalo to Belínkem,
aneb jsme Klas a je nám padesát, kterou napsal Jan Milota.
A jelikož oslavy výročí měly být veliké, máme o Klasu
natočený i film. A ten vám promítneme právě po tom křtu!
Přijďte 27. listopadu v 19 hodin do kina na Večer
s DS Klas. Vzhledem k omezenému počtu míst si v kině
zarezervujte vstupenky raději už dnes.
Zdeňka Nyklíčková
DS Klas ■

du a budeme se stěhovat.
Výpůjčky budou prodlouženy do konce ledna 2022.
Spousta čtenářů nám chtěla
pomoci a vzali si mnoho knih
domů,
moc
děkujeme,
a pokud to půjde, přijďte si
do konce listopadu ještě
vybrat, jelikož přes Vánoce
budete mít hodně času na
čtení, tak ať nestrádáte.
Pokladna kulturního centra,
která je dočasně umístěna
v městské knihovně, bude
otevřena do 22. prosince
2021 a otevřeme ji znovu
8. ledna 2022 již v novém
kulturním centru.

V listopadu připravujeme pro
děti a jejich rodiče hezkou
novou akci, a to lampionový
průvod
za
strašidly.
V pátek 5. listopadu se
sejdeme u obchodního domu
Centrum a vyrazíme směrem
k letnímu kinu za překvapením, které pro děti připravilo
hudební divadlo Hnedle
vedle. Dále pro vás připravujeme program na tradiční
Rozsvícení
vánočního
stromu, které se bude konat
první adventní neděli 28. listopadu před zámkem.
Tomáš Barták
vedoucí kulturního centra ■
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Základní umělecká škola nespí, ale stále pilně tvoří
Školní rok ještě ani pořádně
nezačal a žáci naší školy se
společně se svými učiteli
představili v sobotu 11. září
na lázeňské kolonádě v pořadu nazvaném JAK SE DĚLÁ
ORCHESTR. K vidění byla
ZUŠKApela a taneční choreografie. Návštěvníci lázní
vytvořili skvělou atmosféru
a kolonáda ožila moderními
rytmy. Předcházela tomu
skvělá příprava, kterou si
naši žáci náramně užili ještě
před samotným zahájením
školního roku. Poslední
srpnový
týden
jsme, tak jako
loňský rok,
odjeli
na
soustředění. Naši
m l a d í
hudebníci, tanečníci, divad e l n í c i
i výtvarníci
byli ubytováni
v
podhorském
prostředí s možností
mnoha venkovních i vnitřních
aktivit. Nedílnou součást
hudebního oboru tvoří
ZUŠKApela, která svým
pestrým repertoárem rozpohybovala celý hotel. Literárně-dramatický obor se na
soustředění intenzivně věnoval vlastní adaptaci dvou
povídek. Taneční obor se
zaměřil na uvolňování těla,
tanec a celkové propojení
tance a hudby. Sboristé nejen
doprovázeli kapelu, ale také
se soustředili na zážitkové
cvičení s hlasem a prohlubování fantazie. Výtvarníci se
mohli pochlubit svými pracemi, jejichž výstava byla realizována v prostoru areálu.
Dětem se nechtělo domů a už
nyní se těší na příští rok. Každý obor právě tam započal
přípravu na prezentace
v nadcházejícím školním
roce.
Možná i tyto akce přispěly
k navýšení počtu žáků
a zájem o umělecké vzdělávání v našem městě. Jak se
tedy ZUŠ připravuje na sezónu školního roku 2021/22,
kromě důsledné pedagogické
práce se žáky?
Po delší pauze se navracíme
k naší tradici, a to pořádání
adventních koncertů ADVENT

– HUDEBNÍ SOBOTY 2021.
Jde o oslavu hudebních
tradic, cyklus adventních
setkávání kláštereckých
nezávislých uskupení, ZUŠ
a jejich hostů.
Koncerty budou tedy celkem
čtyři, vždy v sobotu od
18 hodin v renesančním
sále kláštereckého zámku.
V prvním se vám představí

ročních žákovských koncertů, reprezentační koncerty
Talent ZUŠ, Absolventský
koncert a vernisáž, Koncert malých umělců, velký
happening ZUŠ OPEN
a chystáme festival kapel
ZUŠ POPROCKEC FEST. To
je však jen hudební obor.
Literárně-dramatický
obor (Divadélko pod ZUŠ-

soubor
bicích
nástrojů
spolu
s kytarou a houslemi. Ve druhém k nám
zavítá Hniličkovo smyčcové
trio z Pardubického kraje
a pop-jazzová formace Teacher´s. Ve třetím vystoupí
místní gospelový sbor Gaia,
dále zazní tóny příčné flétny
a zpěvu s klavírem. Poslední
adventní sobota bude patřit
smyčcovému souboru Cantabile Strings. K Vánocům
neodmyslitelně patří tradiční
koledy. Diváci je uslyší
v podání našich pedagogů, se
kterými si je budou moci společně zazpívat.
Naši žáci jsou nedočkaví předvést své umělecké dovednosti
během velkého dne, na který
čeká snad celé město, a to
otevření kulturního centra. ZUŠce bude patřit hned
druhý den, 9. ledna 2022,
kdy se budova otevře široké
veřejnosti. Návštěvníky provedeme novými prostorami
s pestrým programem uměleckých oborů, jehož třešničkou bude slavnostní koncert smyčcového souboru
Cantabile strings a ZUŠKApely s hosty. Touto akcí
bychom chtěli také oslavit
a připomenout 65. výročí
založení naší školy.
Akce školy tím rozhodně
nekončí. Věříme, že uskutečníme své zaběhnuté akce
a akcičky, jako jsou Čtvero

kou) se také postupně rozrůstá. V letošním školním
roce ho tvoří už dva početné
soubory. Každý z nich připravuje nejen na leden
2022 samostatné představení. V sólových přednesech
pak pravidelně vystupují na
žákovských koncertech, ty
představují tradiční setkávání
mladých recitátorů a jejich
hudebních vrstevníků. Čekají
je a těší se na recitační soutěže, které se dva roky kvůli
covidové situaci nekonaly.
Pevně věříme, že se opět
podívají i do vyšších kol jako
v letech předešlých. Další
symbiózou je moderování
třídních koncertů nejstaršími
žáky, které začalo na konci
loňského školního roku
a setkalo se s velkým úspěchem.
Radost máme z projektu
tanečního a dramatického
oboru TĚLOMLUVA, zapo-

čatý v loňském školním roce.
Jedná se letos už o dva přípravné ročníky, které se při
výuce seznamují se základy
pohybové průpravy a baletu,
rozvíjí mluvní projev a přirozené vyjádření role.
Taneční obor se hned zpočátku školního roku může
pochlubit nominací z Krajské postupové přehlídky dětského scénického tance do
celostátního kola v Kutné
Hoře (odložená z jara 2021).
Tento obor čeká hodně tance,
koná se totiž po 4 letech
Soutěžní přehlídka tanečních oborů ZUŠ, vyhlašovaná ministerstvem školství
(MŠMT). My budeme pořádat okresní kolo v novém
kulturním centru. Také ale
další přehlídky a vystoupení
pro rodiče a veřejnost, jako
například
Absolventské
celovečerní představení.
Výtvarný obor je opět žáky
naplněn až k prasknutí. Se svou
paní učitelkou tvoří v projektech a nedílnou součástí se
staly také moderní technologie v podobě počítačové grafiky a pilně hledají cestu k animované tvorbě (filmu). Již nyní
se těšíme na absolventskou
a závěrečnou výstavu prací
žáků tohoto oboru, jejichž tvorba je opravdu zajímavá, inspirativní a rozmanitá.
A co dalšího naše škola nabízí
svým žákům, na čem pracujeme?
ZUŠka není pouze o tradicích, ale snaží se s týmem
svých pedagogů držet
krok s dnešními trendy,
které zavádí do výuky.
Tvoříme například vlastní
učebnici pro hudební nauku,
pracujeme s metodou CLIL –
využití cizího jazyka ve
výuce, nabízíme kvalitní
moderní repertoár, motivujeme děti i nad rámec běžné
výuky – soustředění, výjezdy
a společné „muzicírování“.
Jdeme cestou komunitní školy, sounáležitosti.
Hlavním cílem je vzdělávání, ale budeme moc
rádi, když nás podpoříte
a navštívíte některé z akcí,
jež doplňují kulturní dění
ve městě a jsou „třešničkou na dortu“ naší výuky.
Za tým ZUŠ
Zora Breczková ■
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Studenti gymnázia znají a mají rádi lesy
V září se konalo národní kolo
soutěže YPEF (Young People
in European Forests - Mladí
lidé v evropských lesích),
jehož organizátorem byla
Fakulta lesnická a dřevařská
České zemědělské univerzity
v Praze a místem konání byl
zámek v Kostelci nad Černými
Lesy.
Naše gymnázium a střední
odbornou školu reprezentovala
družstva v obou kategoriích.
Mladší žáky zastoupili žáci kvinty: Veronika Müllerová, Matthias Nack a Jan Král, starší
žáky reprezentovali žáci sexty:
Aleš Ecler, Milan Buriánek
a Jan Vlasák.
Po slavnostním zahájení soutěže v rytířském sále zámku
následovala teoretická část,
která se skládala z testu
a
soutěžní
prezentace
v angličtině. Hlavním téma-

tem teoretické části byla
regenerace lesů.
Praktická část soutěže proběhla následující den v Arboretu
fakulty. Žáci plnili úkoly z oblasti botaniky, dendrologie, těžby
dřeva, měření stromů. Rozpoznávali škůdce, semena, plody
lesních dřevin, semenáčky, lesnické stroje a nářadí nebo lebky
zvěře.
Tým mladších žáků skončil na
hezkém 17. místě v celkovém pořadí a ve své kategorii
dokonce na 8. místě. Starší
žáci se zvládli probojovat v celkovém pořadí na 11. místo.
Reprezentujícím žákům patří
velká gratulace a poděkování
za vynikající reprezentaci školy.
Poděkování patří i vyučujícím
angličtiny, kteří pomohli
s korekturami anglických textů.
Dagmar Eichlerová
GSOŠ ■

Školáci poznávali Krušné hory přímo v terénu
Žáci 1. a 2.stupně ZŠ Petlérská si během měsíce září
vyjeli do hor, aby mnohé
poznali, ztratili a následně
našli. V rámci projektu Krušnohorské poznávání, který
byl zaměřen na environmentální výchovu a primární prevenci, postupně navštívili
Vzdělávací a rekreační centrum na Lesné. První stupeň
se v jedné části programu
zaměřil na přírodu a její rozmanitosti. Ve druhé části pak
poznávali řemesla a historii
řemesel v Krušných horách.
Každý si vyrobil drobný upo-

mínkový předmět ze dřeva
nebo ovčí vlny.
Druhý stupeň se potýkal
s mapováním a orientací
v prostoru, objevoval krásu
hor. Žáci byli rozděleni do skupin a za pomoci vysílaček,
GPS, dalekohledů a tabletu
plnili úkoly. Byli vysláni do
terénu na „misi“. Měli za úkol
vyhledat do mapy zanesené
body a stanoviště v okolí, které
následně zdokumentovali prostřednictvím selfie. V rámci
programu se žáci seznámili
s pojmy z meteorologie.
„Program byl pecka, bomba,

střela, tlak a dělo,“ zhodnotili
projekt žáci. Moc děkujeme
ekologickému centru Lesná,
Kateřině Herzánové a její kolegyni za program, který rádi
zopakujeme nebo prohloubíme. Projektového dne se
zúčastnilo celkem devět tříd
školy a veškeré náklady, jako
doprava a edukační program
vedený odborníky z praxe,
byly financovány z projektu
ŠABLONY II., žáci se tudíž na
financování nemuseli podílet.
Martina Nováková,
ZŠ Petlérská
a Martina Musilová, 8.A ■

Umění chtít vidět – tentokrát na Broumovsku
Gymnázium a střední odborná škola navázaly ve dnech
20. až 22. září na již tradiční
výjezd svých studentů v rámci projektu Podporujeme
talenty školy. Cílem poznávacího zájezdu bylo tentokrát
především Broumovsko. Cesta oceňovaných žáků začala
tříhodinovým přírodovědným
blokem v Herpetologické stanici v Hradci Králové. Ne vždy
se podaří vidět na vlastní oči
v přirozeném prostředí čolky,
raky, mloky, želvy, hady či
ještěrky, a navíc mít příležitost si na ně sáhnout a dozvědět se mnoho zajímavého

například i o invazivních, pro
naši přírodu nebezpečných
druzích. Studenti ocenili i příjemně strávené dopoledne
v Oranžové kavárně v Trutnově, kde se naší skupině
věnovaly ředitelka Barevných
domků Hajnice Lucie Skalová
a sociální pracovnice Zuzana
Zapletalová, které nás seznámily se životem lidí s lehkým
i těžkým mentálním postižením. Závěr našeho putování
patřil historii i současnosti
automobilů Škoda v Mladé
Boleslavi.
Jitka Havránková
GSOŠ ■
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PRO RODINU

Žádný handicap nebrání zábavnému sportování

Mohli se o tom přesvědčit diváci, kteří se přišli podívat na
volejbalové kurty kláštereckého stadionu dne 6. října, kde
se od 14 hodin již po jednadvacáté konala Netradiční
olympiáda zdravotně handicapovaných. Každoročně ji pořádá okresní organizace Svazu

postižených civilizačními chorobami a je součástí celostátní
akce Týden se Svazem postižených civilizačními chorobami
2021. Pravidelně se této akce
účastní i obě organizace Svazu
tělesně postižených z Klášterce nad Ohří. Povzbudit a popřát
zúčastněným dobré sportovní

výkony přišel i místostarosta
David Kodytek. Velký dík patří
Milanu Vackemu z vedení stadionu za poskytnutí prostor
v tomto krásném areálu. Soutěžící se utkali celkem v šesti
disciplínách. Co bylo jejich
cílem? FOTBAL – umístit
vykopnutý fotbalový míč do
branky vzdálené 5 m, HOKEJ
– strefit se vymrštěným míčkem na pozemní hokej do
branky vzdálené 4 m, KRUHY –
zaháknout vhozený kruh na
kužely umístěné ve vzdálenosti 3 m, PET LAHVE – zasáhnout
vyhozenou naplněnou plastovou láhví vymezený prostor
vzdálený 5 m, VÁLCE – srazit
dětskou pétanquovou koulí
válce rozmístěné na stolku ve
vzdálenosti 4 m, ŠIPKY – co
nejlepší zásah do terče umís-

Milostivé léto se blíží – velká šance zbavit se dluhů

28. října startuje projekt Milostivé léto. Díky němu mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc
exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Více na Helplince Člověka v tísni
770 600 800.

těného ve vzdálenosti 2,5 m.
Celkem soutěžilo 10 šestičlenných smíšených družstev
a zúčastnilo se více než
150 lidí. „Vyhodnocení sportovních výsledků a slavnostní
předání cen těm nejúspěšnějším proběhne 11. ledna 2022
v prostorách nového kulturního centra,“ dodala ke sportovní akci paní Anna Tussetschlägerová,
předsedkyně
chomutovské okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami a hlavní
organizátorka tohoto sportovního klání.

VZPOMÍNKA
2. října uplynul rok od
doby, kdy
nás navždy
opustil Ing.
Jan Pavliš.
Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami. Nezemřel ten,
kdo není zapomenut.
Dne 28. října uplyne
rok, kdy nás
n a v ž d y
opustila
B l a n k a
Martincová. Vzpomíná manžel
s dětmi a další příbuzní.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
Dne 29. listopadu uplyne
1 rok, co
nás navždy
opustila
paní
Eva
Pavelková.
S hlubokou
láskou stále
vzpomíná manžel, dcera
a syn s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji kláštereckým hasičům za pomoc při mém
převozu do nemocnice dne
20. zaří 2021 a zároveň
děkuji RZS za profesionální
přístup v terénu, kde není
příjezdová cesta.
Ještě jednou děkuji…
Neberme všechno jako
samozřejmost.
Karla J., 78 let

POHLED DO HISTORIE
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Víte, kdo byl vernéřovský Ernst Hollitzer?
Ernst Hollitzer se narodil jako nejmladší ze čtyř dětí
v Miřeticích u Klášterce nad Ohří, dětství ale prožil
v nedalekém Vernéřově.

Betlém vytvořený́ pro kostel sv. Martina
Foto: Oblastní muzeum Chomutov,
výstava věnovaná Ernstu Hollitzerovi
Jeho otec byl malířem porcelánu a Ernst se po skončení
školní docházky rozhodl, že
se stane řezbářem. Do učení
nastoupil v Kadani u Josefa
Fickera, kde velice rychle získal základy své budoucí profese.
V letech 1927–1929 pracoval
v Šumperku v řezbářské dílně
a po skončení povinné vojenské služby se vrátil do Vernéřova, kde si našel místo ve
společnosti Görga Bauera. Ve
Vernéřově si také později otevřel svoji první řezbářskou
dílnu.

Zanedlouho poté se oženil
s Augustou Hahnovou a společně se přestěhovali do
Kadaně.
Ernst byl všestranně
talentovaný umělec, ale
zásadní byla jeho práce
na drobných sakrálních
památkách.
Vyřezával
madony, betlémy či kříže
a pracoval také na výzdobě oltáře v kostele Povýšení sv. Kříže v Kadani.
V roce 1935 byl položen
základní kámen dnes již zaniklého kostela sv. Martina
v Rusové, který nahradil

původní gotický kostel.
A o vytvoření výzdoby byl
požádán právě Ernst Hollitzer.
Pro tento kostel vytvořil betlém či sochu Umírající válečník, který byl k vidění rovněž
v Rusové ve válečné pamětní
kapli, a také křížovou cestu.
Než ale stihl dodělat všech
14 zastavení, měl narukovat
do armády. Do té doby byla
hotova asi polovina reliéfů
a v tu chvíli zasáhnul louchovský farář Karel Mühldorf. Po dařila se mu totiž
nevídaná věc. Dokázal Ernstovi zařídit několikaměsíční
odklad nástupu na frontu,
aby měl dostatek času na

votník. Osudným se mu
stalo zranění při úspěšném zásahu na hlídkový
člun ve východním Prusku. Padnul do ruského
zajetí a svým zraněním
podlehl 1. července 1945
v zajateckém táboře Krasnyj Luč na Donbasu
v SSSR.
V 60. letech 20. století bylo rozhodnuto o stavbě přísečnické
vodní nádrže a v 70. letech tak
bylo zbouráno staré krušnohorské hornické město Přísečnice. Kvůli zřízení 1. ochranného pásma musely stavbě vodní
nádrže ustoupit také obce Dolina, Kotlina a právě obec Ruso-

Přísečnice

Původní nádraží v Rusové

Rusová

Foto: www.ceskehory.cz

dokončení oné křížové cesty.
Reliéfy křížové cesty byly
nakonec posledním Hollitzerovým řezbářským dílem.
Pracoval na nich od léta 1940
do Velikonoc 1941, za svou
práci se vzdal honoráře
a poté narukoval.
Jako voják působil ve Francii
a Rusku a byl několikrát zraněn. Po svém posledním
vážném zranění byl převelen
na východní frontu jako zdra-

vá i s kostelem sv. Martina.
Betlém, který byl v kostele
umístěn, byl po zániku Rusové
převezen do Hory sv. Šebestiána, kde také později zcela
shořel.
A ona křížová cesta? Ta
svůj domov našla v kláštereckém hřbitovním kostele Panny Marie Utěšitelky, vrátila se tedy do místa
narození svého autora.
Lenka Fricová ■

Křížová cesta neboli Kalvárie je symbolická cesta, která sleduje události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Obvykle
má 14 zastavení. Tím se liší od Sedmi bolestí Panny Marie.
Ty mají symbolizovat sedm bolestí, které Marie prožívala
jako matka Ježíše Krista a byly spojené s jeho osudem.
Výklenkové kaple Sedmi bolestí Panny Marie můžete najít
i v kláštereckém zámeckém parku.
Kostel sv. Martina

Foto: farnost Vejprty

10/2021 | strana 15

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

NÁŠ TIP

Na podzimní Měděnec lze jít i s dětmi v kočárku

A máme tady podzim, který
s sebou přináší širokou paletu
barev. Zbarvené listí na stromech a specifická vůně tlejícího listí pod stromy mají svůj
půvab. Pokud nevíte, kam
vyrazit, máme pro vás tip –
vydejte se na Měděnec. Proč
právě tam? Nachází se tam
našemu městu nejbližší
památka
zapsaná
na
seznamu UNESCO – Hornická krajina na vrchu
Mědník. Sice už bohužel
nestihnete navštívit bývalou
štolu Panny Marie Pomocné,
která je přístupná o víkendech
jen do konce října, ale i tak
vám cesta na Měděnec umožní krásné výhledy na Doupovské hory převlečené do podzimních barev. Nezapomeňte
se zastavit u přírodní památky
Sfingy, což je skalní útvar
nedaleko od Měděnce. Odtud
je pohled do krajiny nejhezčí.
V obci Měděnec je možné
i občerstvení v místních restauracích Fénix nebo Mědník,

naproti které se nachází autobusová zastávka. Ti, kteří jsou
méně zdatní nebo prostě mají
jen omezený čas pro podzimní
procházku, mohou využít
autobusové spojení mezi Kláštercem a Měděncem. Autobusy jezdí ve dvouhodinových
intervalech.
Z Klášterce na Měděnec
i s kočárkem
START: Klášterec, parkoviště

u aquaparku, CÍL: Měděnec,
autobusová zastávka u restaurace Mědník.
Dle portálu Mapy.cz: délka
trasy 9,7 km, časová
náročnost 3h 30 minut,
převýšení 514 m.
Pro rodiny s dětmi, které ještě
neumějí chodit a rodiče je
proto musí do přírody vozit
ještě v kočárku, je vhodné
použít málo frekventovanou
komunikaci, která vede
z Klášterce na Měděnec přes
Kláštereckou Jeseň a je zároveň cyklostezkou. V čem je
tato cesta pro děti atraktivní?
Mohou se setkat se zvířaty –
s koňmi ve výběhu u Vítězné
ulice v Klášterci a v Klášterecké Jeseni nebo s pasoucím
se skotem na četných lou-

kách. Příjemné rozptýlení
naleznou děti na dvou hřištích
s dřevěnými prvky. První
z nich vybudovalo město
Klášterec nad Ohří v Klášterecké Jeseni a to druhé čeká
na děti v cíli - na Měděnci
u kostela Narození Panny
Marie. K odpočinku může
výletníkům posloužit dřevěné
odpočívadlo umístěné cca
1 km nad Kláštereckou Jesení
s krásným výhledem na

Doupovské hory, hrady Lestkov a Šumná nebo dřevěný
altán v blízkosti přírodní
památky Sfingy. Cesta je příjemná také tím, že v případě
slunečného počasí se mohou
výletníci
se
sluníčkem
v zádech kochat nádhernými
výhledy do rozzářené podzimní přírody.

Naučná
stezka
Cesta
z města
START: Klášterec, parkoviště
u aquaparku, CÍL: Měděnec,
autobusová zastávka u restaurace Mědník.
Dle portálu Mapy.cz: délka
trasy 8 km, časová náročnost 3h 6 minut, převýšení
506 m.
Tato naučná stezka je značena
od autobusové zastávky MHD
v Útočišti, vede lesními úseky
podél Širokého potoka a také
okolo lyžařského areálu Alšovka. Dobrodružství na cestě spočívá v překračování potoka celkem na 5 místech. Její první
úsek se nachází asi 1 km nad
Útočištěm a je lemován dětskými atrakcemi. Děti se mohou
těšit hned na několik interaktivních prvků, jako jsou třeba
doskočiště zvířat, dendrofon
nebo leporela. Kdo bude chtít,
může zkusit poznat také různé
ptáky nebo stopy lesní zvěře.
Cesta nabízí celkem 12 zastavení s informačními panely,

které jsou vybavené QR kódy
s aplikací Les poznání, jejichž
prostřednictvím se zájemci
mohou dozvědět ještě víc. Pro
ty, které by procházka unavila,
slouží po cestě dva dřevěné
altány a tři přístřešky. Stezku
vybudovalo město Klášterec
nad Ohří společně s Lesy ČR.

SPORT
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Mistrovství ČR mají v kapse čtyři naše karatistky
Dne 2. října se v Praze konalo
II. kolo Národního poháru JKA
žáků a juniorů, kterého se
zúčastnily čtyři naše karatistky. Všem se podařilo postoupit
do bodované osmičky v obou
disciplínách KATA i KUMITE.
Každá z nich získala minimálně jednu medaili.
První zlato získala v KATA naše
nejmladší závodnice Nicol
Matušová. Do finále postoupila z prvního místa o 0,4
desetiny bodu a ve finále
předvedla famózní výkon
a svou pozici udržela. V KUMITE přidala krásné 5. místo
a navíc získala v KATA
s týmem (Tereza Doležalová
a Lada Skalská) zlaté medaile
v kategorii mladších žákyň.
Nicol má teprve žlutý pásek,
proto je toto umístění naprosto senzační.
Lada
Skalská
skončila
v KATA na 4. místě a to je

tovní hale, a to 6. a 7. listopadu 2021.
Výsledky II. NP JKA žáků
a juniorů 2021
Mladší žákyně
Nicol Matušová
1. místo v kata, 5. místo
v kumite
Tereza Doležalová
3. místo v kumite, 13. místo
v kata
Lada Skalská
4. místo v kata
1. místo Kata tým (Matušová,
Skalská a Doležalová)

senzační úspěch, je to její
první finále v kata v její závodní kariéře. Překvapivě po velmi dobrém taktickém výkonu
si odvezla Tereza Doležalová 3. místo v KUMITE.
Stříbrnou medaili přidala
v KATA i naše nejstarší závod-

nice Kristýna Tesařová.
V Kata týmu Juniorek obsadily
společně s holkami z Neratovic
1. místo.
Všechny naše závodnice se
tímto nominovaly na Mistrovství ČR, které se uskuteční
letos u nás v Kadani ve spor-

Juniorky
Kristýna Tesařová
2. místo v kata, 4. místo
v kumite
1. místo Kata tým (Tesařová,
Čadová a Zítková)
Josef Patík
Karate klub Kadaň
a Klášterec ■

Excelentní výkony závodníků v přespolním běhu
První říjnový den jsme se
poprvé zúčastnili přespolního
běhu v Chomutově v areálu
Domovinka. Za naši školu
soutěžili žáci 4. a 5. ročníků.
K radosti nás všech se dívky
umístily na 1. místě ve složení Jabůrková Eliška,
Šroubková Sofie, Knězová
Natálie a Dušková Šárka.
Družstvo chlapců se umístilo
na krásném 3. místě ve složení Kováč Tobiáš, Květ

Jan, Hnilička Jan, Paukner
Lukáš a Zapský Tobiáš.
Druhé družstvo děvčat se
umístilo na 6. místě ve složení Pavlíčková Lucie,
Hencová Bára, Radová
Eliška, Fiedlerová Karolína a Dubničková Eliška.
Všem moc gratuluji a děkuji
za reprezentaci školy.
Petra Žihlová
ZŠ Krátká ■

Klášterečtí strongmeni propagují naše město
Klášterečtí siláci navazují na
své předchůdce ze začátku
60. let minulého století, kdy
byl založen v našem městě
oddíl vzpírání. Klasické vzpírání stále existuje, ale dnešní
siláci začínají objevovat nové
disciplíny, jako jsou například:
převracení pneumatik nákladních vozů, mrtvý tah, zdvih
klády (Loglift) od 60 kg
postupně až na 100 Kg, zvedání kamenných koulí, běh
s 55 kg jednoručkami na 30 m
a mnoho jiných disciplín. Váhy
a disciplíny se liší závod od
závodu.
Jakub Chlouba v kategorii
nad 90 kg se zatím v letošním
roce zúčastnil dvou závodů
a nevedl si vůbec špatně.

V Hořovicích u Prahy získal
3. místo a v Žatci v soutěži
O siláka města skončil na
5. místě.
Náš druhý závodník Daniel
Karička byl ještě úspěšnější.
V kategorii do 90 kg na závodech v Praze Deadlift Challenge získal 3. místo a v soutěži
O siláka města Žatce získal
2. místo z 21 závodníků.
Naši závodníci vedle posilování také přemýšlejí o tom, že
by v Klášterci mohly v budoucnosti proběhnout závody
v tomto novém, ale již oblíbeném sportu. Určitě by se hezky vyjímaly například na
místním aquaparku nebo
v letním kině.
Jaroslav Krejsa ■

SPORT A INZERCE
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Známe vítězku sportovního dopoledne na ZŠ Školní

Eleanor Jandlová – vítězka
semifinálového kola TAJV.
Ve čtvrtek 7. října se ve velké tělocvičně uskutečnilo
sportovní dopoledne, které

měl pod palcem Jan Váňa
z organizace TAJV, z. s. (tenisová akademie). Žáky 6.

ročníku rozdělil do čtyř družstev, která proti sobě soutěžila ve čtyřech disciplínách –

házené, fotbalu, tenisu
a florbalu. Vítězem tohoto
sportovního
dopoledne
(semifinálového kola TAJV),
mohl být ale jen jeden žák,
a tento post si s nejvyšším
počtem bodů vybojovala
žákyně ze 6. C Eleanor
Jandlová, která díky tomu
postoupila do národního
finále v Poděbradech. Cílem
tohoto projektu je u dětí
školního věku rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, zároveň i nadšení z pohybu, což se podle nás panu
Váňovi daří velmi dobře.
Žáky vedl skvěle a všichni
jsme si to společně užili.
Václav Homolka,
ZŠ Školní ■

Petr Henc získal významné fotbalové ocenění
Cena JUDr. Václava Jíry je
každoročně udělována Fotbalovou asociací České
republiky osobnostem, které
se významně zasloužily
o rozvoj českého fotbalu.
Oceňováni tak bývají bývalí
vynikající hráči nebo dlouholetí obětaví trenéři a funkcionáři. Mezi nové držitele
zmíněné ceny patří i Petr
Henc. Jaká byla jeho cesta
k fotbalu? V roce 1983 ve
svých třiceti letech přivedl
svého syna na nábor nových
hráčů do TJ Klášterec nad

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
na ranní 12hodinové 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 hodin
Po, Út, Pá, So, Ne – VOLNO
Nabízíme zaškolení, stabilní práci, zajímavé platební
podmínky – úkolová mzda 200 Kč/hod.
s možností 15% výkonové prémie, 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

Ohří a byla to osudová cesta,
neboť posléze začal v klubu
pracovat jako trenér mládeže. Po deseti letech trénování se přesunul do kanceláře,
kde jako sekretář a člen
výkonného výboru pracuje
téměř třicet let. Nominaci na
zmíněné ocenění schválil
Okresní fotbalový svaz Chomutov. Město Klášterec nad
Ohří se připojuje ke všem
gratulantům a kromě pevného zdraví přeje panu Hencovi mnoho pozitivní energie
pro jeho další záslužnou prá-

ci v kláštereckém fotbalovém klubu.
Petr Klimčák
FK Klášterec nad Ohří ■

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
02.
07.
09.
13.
16.
21.
23.
28.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

(Út) 17:00–18:00
(Ne) 15:30–16:30
(Út) 17:00–18:00
(So) 12:30–13:30
(Út) 17:00–18:00
(Ne) 10:30–11:30
(Út) 17:00–18:00
(Ne) 15:30–16:30

Prodej kuřic plemene Bovan Brown
a Decalb White
V Kadani na školním statku Jezerka
(za hřbitovem)
Stáří 20 týdnů, cena 180 Kč
Prodej po–pá 7:00–15:30 hodin,
nutno objednat předem na tel: 605 012 370, 734 441 897

MOBILNÍ PEDIKÚRA
V Klášterci nad Ohří a okolí
nabízíme mobilní pedikúru
v pohodlí vašeho domova.
Neváhejte zavolat:
730 689 423.

SPORT
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Vyklízení domů, bytů, chat.
Tel.: 601 521 459.

Pronájem bytů v Klášterci nad Ohří

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

INZERCE

Osobní přeprava až pro 7 osob 14 Kč/km
Tel.: 607 404 900, info@jedulevne.cz
Minimální cena zakázky 1 000 Kč, počítají se pouze km do cíle.

– garsoniéra, 2+1, 3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

Ceník inzerce v Kláštereckých novinách najdete na www.klasterec.cz

Krmiva
Nabídka práce v Německu na ŽL
Společnost působící v oblasti elektroinstalačních prací do 1 000 V
hledá nové posily do svého týmu.
Co nabízíme
• zajímavé finanční ohodnocení
• dlouhodobou spolupráci
• zajištění a hrazení ubytování v okolí staveb
• podílení se na lukrativních projektech
• kompletní podpora
• vyřízení potřebných dokumentů pro práci v Německu
• férové jednání
Co požadujeme • vyučení a znalost v oboru elektro
• ŽL a řidičský průkaz skupiny B
• vyhláška č.50/78
• ochota cestovat
• aktivní přístup k práci
• spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• německý jazyk podmínkou
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás
na číslech +420 702 056 560, +420 731 264 457
nebo na e-mail: office@verpen.cz

Skutečný kulinářský zážitek pro
vaše zvířata
11 krmných směsí v balení 10 kg/pytel

KAC – pro kanáry
PAM – pro malé papoušky
PAS – pro střední papoušky
PAD – pro velké papoušky
PW – pro pávy
PN – pro křepelky

KRL – pro králíky
GRY – pro hlodavce
SWM – pro morčata
DZP – pro divoké ptactvo
KB – pro nosnice

KŘÍŽOVKA
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