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Název akce/filmu
Popis
Pocta rodu Brokofů
Výstava věnovaná osobnosti Jana Brokofa, od jehož smrti uplynulo v prosinci 2018 300 let
Karel Čapek fotograf
Výstava – portréty osobností, snímky zátiší, motivy přírody, nadčasové snímky z cest – do 24. 2.
Psí domov
USA – Jednoho dne Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého pána. Láska k němu je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se vydává domů. (2D)
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Raubíř Ralf a internet
USA – Animovaný film. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak při riskantní cestě po světové počítačové síti. (2D)
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Ples SBD
Ples Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří
Spider–Man: Paralelní světy USA – Akční animované Sci–Fi. Poznejte dosud neznámý svět Spider Mana v přelomovém a unikátní vizuálním stylu. (3D)
Úniková hra
USA – Psychologický thriller vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Cesta ven neexistuje, začíná boj o přežití. (2D)
Bohemian Rhapsody
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení QUEEN až po památný koncert Live Aid v roce 1985. (2D)
Talento Scolare
Koncert postupujících žáků ze školního kola do okresního kola Národní soutěže ZUŠ v komorní hře
Na střeše
ČR – Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci. Mohou sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? (2D)
Lego příběh 2
USA – Pokračování úspěšného animovaného filmu. Setkáme se s hrdiny z Bricksburgu, kteří se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. (3D)
Výstava Jitky Kůsové
Samostatná výstava uměleckých děl místní malířky, grafičky a sochařky Jitky Kůsové s názvem Tvorba, potrvá do 1. března
Marie, královna skotská
VB – Královna Marie musí obhajovat svůj trůn. S královnou Alžbětou zažívá nepřátelství, respekt i pochopení. Britské ostrovy jsou ale pro dvě silné ženy malé. (2D)
Lego příběh 2
USA – Pokračování úspěšného animovaného filmu. Setkáme se s hrdiny z Bricksburgu, kteří se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. (2D)
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Divadelní ples
Divadelní ples s DS Klas, tentokrát SPORTOVNÍ. Heslo: Důležité je zúčastnit se…
Psí domov
USA – Jednoho dne Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého pána. Láska k němu je však silnější než nepřízeň osud a Bella se vydává domů. (2D)
Potomek
USA – Na svět přišel Miles a na jiném místě se odehrála tragédie. Tyto události se propojí děsivým způsobem. Zjistí Milesova máma pravdu? (2D)
Ivo Jahelka
Ivo Jahelka v pořádu Písničky zpod taláru
Valentýnské vyrábění Valentýnské vyrábění v oddělení pro děti a mládež – děti si zde mohou vyrobit dárek pro rodiče či kohokoliv jiného, potřeby k vyrábění si nosit nemusí
Úniková hra
USA – Psychologický thriller vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Cesta ven neexistuje, začíná boj o přežití. (2D)
Zimní koncert
Koncert žáků základní umělecké školy
Alita: Bojový Anděl
USA – Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří pomáhají jiným, třeba kyberdoktor Ido. Vrátí život kyberholce Alitě? (2D)
Alita: Bojový Anděl
USA – Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří pomáhají jiným, třeba kyberdoktor Ido. Vrátí život kyberholce Alitě? (3D)
Léto s gentlemanem
ČR – Scénář: Jaromír Hanzlík. Anna potká šarmantního gentlemana a zažívá pocity již dlouho nepoznané. Uniká realitě vstříc romatickým výletům a dobrodružstvím. (2D)
Lego příběh 2
USA – pokračování úspěšného animovaného filmu, opět se setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. (2D)
Alita: Bojový Anděl
USA – Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří pomáhají jiným, třeba kyberdoktor Ido. Vrátí život kyberholce Alitě? (3D)
Ples města
Reprezentační ples města Klášterce nad Ohří
Raubíř Ralf a internet
USA – Animovaný film. Videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak při riskantní cestě po světové počítačové síti. (2D)
Bohemian Rhapsody
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení QUEEN až po památný koncert Live Aid v roce 1985. (2D)
Ticho před bouří
USA – Za Bakerem, který žije v Karibiku, přijede bývalá žena Karen, která chce za milión dolarů zabít svého násilnického manžela. (2D)
Úhoři mají nabito
ČR – Komedie o partě chlapů, pro které se hra na Útvar rychlého nasazení stala únikem z jejich nudných životů. Všechno jde hladce až do okamžiku… (2D)
Jak vycvičit draka
USA – Animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna. (3D)
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Jak vycvičit draka
USA – Animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna. (2D)
Bohemian Rhapsody
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení QUEEN až po památný koncert Live Aid v roce 1985. (2D)
Karneval show
Dětský karneval s hudebním divadlem Hnedle Vedle – tanec a písničky, soutěže, hry, malování na obličej
Jak vycvičit draka
USA – Animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna. (3D)
Nedotknutelní
USA – komedie o tom, jak můžou do se zapadnou rozdílné charaktery. Milionář a vzdělaný člověk, upoutaný navozík, a černošský mladík z předměstí jako jeho ošetřovatel. (2D)
Mrazivá pomsta
VB – Strhující akční thriller plný černého humoru. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka a touha po spravedlnosti se mění v krutou pomstu. (2D)
Posezení s…
Tentokrát na téma Zbrojní průkaz – mýty a pověry, v oddělení pro dospělé
Vzhůru do divočiny
Divadelní komedie s Janou Krausovou, Karlem Rodenem a Kristýnou Novákovou
Ženy v běhu
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr. (2D)
Všechno nejhorší 2
USA – Mysteriózní horor. Únik z časové smyčky, v níž vám maskovaný vrahoun permanentně usiluje o život, ještě neznamená, že se do ní nemůžete vrátit. (2D)
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SLOUPEK STAROSTY

Prvním kláštereckým miminkem roku 2019 je Tea Piskelová, která se narodila 9. 1. 2019
v Kadani. Holčička váží 3.330 g, měří 50 cm a je druhým dítětem Hany a Zdeňka Piskelových. Sestřička Lucinka byla u přivítání Tey v porodnici. Od představitelů města
dostali rodiče užitečné dárky, pelíšek v podobě plyšového medvěda, oblečení, plenky
a nádobíčko. Blahopřejeme rodičům k novému přírůstku do rodiny, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
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Vážení Klášterečtí,
v prvním měsíci roku 2019
Vám
přeji
hodně
sil,
mnoho osobních i pracovních úspěchů
a hlavně pevné zdraví. Letošní rok jsme
již tradičně zahájili 6. ledna
kometou, která opět proletěla naším městem. Letos
však byla veleandělská.
Tým andělů se rozrostl o padesát nádherných malých
andílků z našich mateřských
škol. Poděkování tak letos
patří nejen našemu gymnáziu, studentům i pedagogům, ale i učitelkám z našich
školek, dětem i rodičům za
nácvik. K tanečku v průvodu
naší komety se přidal i pan
farář Artur Ściana, i jemu
a farnosti patří poděkování
za velmi úspěšnou akci.
Děkuji též všem, kteří se
zúčastnili, za podporu a prodloužení chvostu komety. Ta
byla letos doplněna o Tříkrálovou sbírku a já jsem velmi
rád za Vaši štědrost.
První lednová sobota patřila
v našem městě též stolnímu
tenisu. Oddíl stolního tenisu
TJ Klášterec nad Ohří uspořádal již tradiční turnaj neregistrovaných hráčů. I pro
mne byla velkým překvapením Vaše účast, protože
oproti loňsku vzrostla téměř
o 50 procent. Děkuji proto
všem za krásnou další akci
v našem městě.
Tento rok zahajujeme
i poslední plesovou sezonu
v našem kulturním domě.
Původně jsem chtěl napsat
stařičkém, ale uvědomil
jsem si, že náš „kulturák“ je
stejně mlád jako já. Ano, je
tomu tak. Rok 2019 bude
posledním rokem provozu
v tomto retro stylu, do
nového se pak podíváme na
podzim v roce 2021. Užijte
si tedy poslední rok kultury
v původním kulturním stánku. Těším se na viděnou na
reprezentačním plese města nebo na jakékoliv jiné
akci.
Krásné a pohodové zimní
dny.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Plán odboru výstavby a rozvoje města na rok 2019
V posledním vydání loňských Kláštereckých novin jsme přinesli přehled investičních akcí, které město v loňském
roce realizovalo. Nyní zde najdete plány na letošní rok, ať už samotných realizací, které jsou již připraveny,
nebo projektové dokumentace, které se letos zpracují a k realizaci dojde poté, ať už letos či v příštím roce.
Sportoviště
Aquapark
V prostorách aquaparku se pro letošní rok plánuje každoroční
oprava obkladů, vyhodnocení loňského použití obkladových
fólií, výměna klapek, uzávěrů a oprava kalových čerpadel.
Skiareál Alšovka
V lyžařském areálu Alšovka, o kterém se více dočtete na straně
15, se na letošní rok plánuje rozšíření sjezdovky. Projekt je
již vypracován a připraven k letošní realizaci. Rozšíření sjezdovky umožní zasněžování velkého vleku v celé jeho délce.
Stadion
V loňském roce začaly práce na jedné z největších investičních akcí města, a to na budování nového atletického
stadionu. Z důvodu klimatických podmínek byly práce přes
zimu přerušeny a budou pokračovat ihned, jak venkovní
teploty dovolí. Na jaře by měl být atletický ovál s tartanovým
povrchem a doplňkovými sektory pro další atletické disciplíny
hotový. Součástí je i kompletní rekonstrukce fotbalového
hřiště včetně drenáží a závlah. Opraví se také příjezdová
komunikace a přibyde více než 50 parkovacích míst. Na
tento projekt město v loňském roce získalo dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši více než
15 milionů Kč.
V areálu zimního stadionu ještě zůstaneme, v letošním se
také vymění umělý povrch na tenisových kurtech. Zahájit se
mají i projekční práce na nástavbu objektu současných šaten,
restaurace a tribuny. Zde by mělo vzniknout další zázemí,
které si tento areál jistě zaslouží.
Cyklostezky
I na druhém z největších projektů roku 2018 byly přes zimu
pozastaveny práce a v první polovině roku by měly být dokončeny. Jedná se o cyklopark v Královéhradecké ulici. Vznikají
zde cesty pro pěší, inline brusle i jízdní kola, park se stane
jakýmsi uzlem stávajících i plánovaných cyklostezek. Pokud
se podaří získat dotaci, začne se letos také s budováním nové
cyklostezky podél Kláštereckého potoka.
Kulturní střediska
Kulturní dům
V loňském roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektu i samotné přestavby kulturního domu na multifunkční
společenské centrum. V současné době se intenzivně pracuje
na projektové dokumentaci, ladí se detaily a kulturní akce
v našem stávajícím „kulturáku“ si v letošním roce můžete
užít naposledy. Koncem roku se budova uzavře a v příštím
roce se již začne s přestavbou.

Letní kino
V posledních letech se postupně modernizuje areál letního
kina, vybudovaly se zde chodníky a zpevněné plochy a loni
se rekonstruovaly tamní objekty. V letošním roce bude rekonstruováno pódium a plátno včetně střechy a zázemí pódia.
Školská zařízení
Kromě standardních oprav na mateřských a základních školách
se v areálech mateřské školy ve Školní ulici a mateřské školy
v Lípové ulici plánuje vybudování hřiště a zahrady v přírodním
stylu. Část výstavby hřišť bude hrazena z dotace Státního fondu
životního prostředí ČR. Na základní škole v Krátké ulici bude
vyměněna vzduchotechnická jednotka a vybudují se zde učebny
přírodních věd, což je však podmíněno získáním dotace.
Městské památky a památková zóna
Zámek se po zimním období dočká každoroční opravy omítek.
Město v předchozích letech začalo s úpravami cest do parku,
realizována byla hlavně často dotazovaná cesta od železničního
mostu. V letošním roce se opraví schodiště, které vede rovněž
od železničního mostu horní částí parku. U sala terreny je na
letošek naplánována výměna krytiny nad hlavní římsou.
Komunikace
V letošním roce se bude kompletně rekonstruovat Sadová
ulice, která byla v předchozích letech podrobena opravě inženýrských sítí. Rekonstrukce ulice bude znamenat nový povrch
na silnici, nový chodník, veřejné osvětlení, kontejnerové stání
a parkovací místa. Kompletní rekonstrukce se dočká také
Souběžná ulice.
Město se postupně zabývá opravou mostů a lávek, je naplánována sanace mostu v ulici Pod Stadionem a sanace lávky
přes Klášterecký potok v Chomutovské ulici. Obyvatelé Útočiště se letos dočkají nového kontejnerového stání.
Dále se bude v letošním roce provádět rekonstrukce objektu
Klášterecké kyselky v areálu aquaparku.
V objektu městského ústavu sociálních služeb bude nové
zastřešení vzduchotechnické jednotky u vývařovny.
V letošním roce budeme žádat o dotaci na dopravní terminál.
Tato investice zahrnuje také rekonstrukci Nádražní ulice, po
které místní obyvatelé velice volají a která doposud nebyla možná z důvodu vlastnictví této komunikace. Žádat o dotaci budeme
také na poslední etapu regenerace panelového sídliště.
Stále se pracuje na projektu zasíťování lokality v Ciboušovské
ulici pro výstavbu rodinných domů.
Odbor výstavby a rozvoje města ■
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Gaya čeká v útulku
na nový domov
Gaya je cca 5 let stará fenka
německého ovčáka, váží
zhruba 40 kg a hledá nový
domov. Při příchodu do útulku měla viditelně problém s
chůzí. Po rentgenu a vyšetření v Animal Clinic Praha jsme
se v září 2018 rozhodli pro
operaci rozpadlé kyčle, ta

dopadla dobře a po zahojení
stehů jsme začali rehabilitovat. V současné době se Gaye
daří dobře. Informace na
telefonu 602 952 692 (neposílejte SMS, adopce řeším
pouze telefonicky, děkuji za
pochopení).
Eva Vohánková ■
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Na Ohři se objevili chránění bobři
Na území města Klášterce nad
Ohří na levém břehu řeky v lokalitě Zatopená v okolí zaústění
Hradišťského potoka do Ohře
byly dle informací od Povodí
Ohře zjištěny stopy výskytu
bobra evropského. Tento až
metr velký zavalitý hlodavec se
v posledních letech začal stále častěji objevovat i na našem
území a s jeho výskytem jsou obvykle spojené dobře viditelné
aktivity. Bobři svou činností mohou narušovat hráze, ucpávat
koryta vodních toků, ale hlavně likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek. Bobr většinou kácí dřeviny cca 50 m od břehu, jen výjimečně i dále. Nejčastěji se
jedná o kmeny s průměrem 5–8 cm, ale poradí si i s kmenem
70 cm v průměru. Jeho „stavební činnost“ není však jen
negativní, svou prací kladně ovlivňuje například druhovou
rozmanitost dané lokality. V důsledku pokácení některých
stromů totiž dochází k prosvětlení území a přilákání dalších
živočišných druhů – především ptáků. Povodí Ohře upozorňuje, že nebude již pokácené dřeviny likvidovat, aby měl
bobr dostatek potravy a nekácel další nové stromy. Pokud
budou některé poškozené dřeviny nebezpečné, Povodí Ohře
je samozřejmě dokácí a ponechá na místě k okusu. Bobr
evropský je chráněn jak českou, tak evropskou legislativou
a jedná se o silně ohrožený druh. Historicky patří do naší
fauny a je fascinující svou schopností aktivně měnit charakter
prostředí, ve kterém žije. Z výše uvedených důvodů je tak
nezbytné hledat řešení, která zajistí možnost koexistence
zájmů na přítomnosti bobra na našem území i hospodářských
zájmů člověka v krajině.
Libor Kocáb ■
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Města chtějí omezit dávky na bydlení
Města Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov se
spojila v úsilí docílit legislativních změn v oblasti příspěvku na bydlení. Představitelé měst společně podepsali dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi, kterému
dali podnět k řešení situace, kterou využívají tzv.
obchodníci s chudobou.
Starosta města Kadaně Jiří druhého. „Vyplácejme dávky
Kulhánek upozorňuje na maximálně do výše obecního
mrhání veřejnými prostředky nájmu,“ říká starosta Kadaně
v rámci výplat sociálních Jiří Kulhánek a uvádí příklad,
dávek na bydlení, opakovaně kdy nyní běžně dostává rodina
v této věci kontaktuje předse- příspěvek na bydlení ve výši
du vlády, který věc předal 12,5 tisíce korun. Skutečné
Ministerstvu práce a sociálních náklady jsou přitom zhruba
věcí ČR. Problém s migrací poloviční. Byznys s chudobou
početných sociálně slabých přináší městům i další problérodin z celé republiky do my, jako je zvýšený vandalisseverních a západních Čech mus, problémy s rušením
trápí mnohé slušné obyvatele nočního klidu i problémy ve
měst a také představitele rad- školní výuce.
nic. Řešení je ale v kompetenci Starosta města Klášterce nad
státu, a to v úpravě zákonů. Ohří Štefan Drozd k tomu říká:
Představitelé měst se proto „Chodí za námi spoluobčané,
11. ledna 2019 sešli v Kadani chtějí, abychom řešili probléna společné tiskové konferen- my s nepřizpůsobivými. Pokuci, kde zaznělo, že tuto spolu- sili jsme se vykupovat byty, ale
práci v budoucnu rozšíří i na současní majitelé nám je
další města regionu. Problém nechtějí prodat. Opatření
s nepřizpůsobivými se totiž obecné povahy, ke kterému
přelévá z jednoho města do jsme přistoupili, představuje

Sraz otužilců ovládla vřelá atmosféra
Na Boží hod se pod rašovickou
lávkou v Klášterci nad Ohří
sešlo na čtyřicet otužilců, kteří
si přišli zpestřit vánoční pohodu. Deset z nich přeplavalo
z kláštereckého na rašovický
břeh, ostatní se k nim připojili
v Rašovicích a osvěžili se u břehu. Nevšední zážitek si nenechaly ujít odhadem tři stovky
diváků, zátěžová zkouška lávky vyšla na výbornou. Na břehu byla připravena provizorní
šatna a nejbližší zde na otužilce
čekali s ručníky, župany a termoskami. Sváteční dopoledne
bylo navíc ovoněno svařákem
a domácí zelňačkou.
Otužilci se u lávky sešli již
potřetí, oficiálně se jednalo
o 2. ročník. „Děkuji všem, kteří

nás přišli podpořit, plavat, fandit, zkrátka každému, kdo se
po Štědrém dnu vydal do
Rašovic na lávku a pomohl
vytvořit tak skvělou atmosféru,“ vzkazuje jeden z organizátorů akce Miroslav Böhm
a dodává: „Na příští rok bychom rádi připravili schůdnější
a bezpečnější vstup do řeky
a doufám, že se nás sejde opět
o něco více.“
Ohři si kromě pravidelných
otužilců přišli někteří zkusit
poprvé, například já. Adrenalin
a stovky očí na lávce mi ani
nedovolily myslet na to, že má
voda okolo 4 °C. Pocitově byla
jako kafíčko. Krásný zážitek,
všem doporučuji.
Adéla Václavíková ■

foto: Jana Dvořáková

jen 10 procent úspor.“ Stejné
problémy jsou v Chomutově,
Jirkově a dalších městech.
Slušní nájemníci odcházejí
z panelových domů, kde jim
znepříjemňují život neslušní
sousedé. Ty ubytovávají pro
svůj zisk ze sociálních dávek
majitelé bytů, často společnosti odjinud, které skoupily byty.
Místostarostka Jirkova Dana
Jurštaková uvádí: „Na ministerstvu pořád řeší, komu přidat peníze, a neřeší to, že
jinde se sypou peníze zbytečně.“ Stát tak přichází o milióny až miliardy korun. „Snažíme se státu ušetřit peníze,
a doufáme, že na to uslyší
premiér vlády Andrej Babiš,“
říká Jiří Kulhánek, který vede
korespondenci s Úřadem vlády a vyvolává jednání na
Krajském úřadě. Zatím bez
výsledku. „Možná kompetentní úředníci čekají na jakýsi impuls od vyšší autority,

aby dostali chuť do práce,“
říká Jiří Kulhánek.
Představitelé měst mají snahu
řešit problémy, nechtějí je jen
hasit, jak je tomu dnes.
„Rádi bychom, aby náš hlas
bylo hlasitěji slyšet v Praze,“
říká David Dinda, náměstek
primátora města Chomutova,
které rovněž vítá spolupráci
měst v této oblasti. Zkušenosti
měst jsou totiž podobné, přibývá petic a stížností nespokojených občanů na chování
nepřizpůsobivých, kteří migrují díky snadné dostupnosti
štědře dotovaného bydlení.
Udělat tomu přítrž navrhují
představitelé měst Kadaně,
Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova.

Podpořme hlasováním
Městský ústav sociálních služeb uspěl s návrhem projektu
Aktivizační pomůcky pro klienty z nadačního fondu Tesco.
Projekt můžete podpořit svým hlasem v prodejně Tesco
Klášterec nad Ohří v době od 21. ledna do 17. února. Klienti
MÚSS děkují za podporu.
Od 1. do 28. února opět probíhá soutěž společnosti LIDL
s názvem Rákosníčkova hřiště. Hlasuje se na webu:
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz. Počet hlasů pak rozhodne
o tom, kde společnost hřiště postaví a předá je městu.

Klub českých turistů v Klášterci zahájil letošní turistickou
sezonu hned 1. ledna tradičním novoročním pochodem. Trasa
pochodu vedla podél řeky Ohře, cíl byl v perštejnském pivovaru. Zúčastnilo se 40 pochodujících.
V letošním roce turisté plánují pěší turistiku západní částí
Krušných hor, od Chebska až po Boží Dar, výlety Slavkovským
lesem, a na podzim čtyřdenní putování Novohradskými horami. „Pro širokou veřejnost pořádáme také již tradiční pochod,
letos již 49. ročník výstupu na Mědník o velikonoční neděli.
Tento pochod máme uveden v oblastním i celostátním turistickém kalendáři a každoročně se jej účastní i turisté z jiných
oblastí. Loňskou účastí přes 400 pochodníků jsme byli krajem
hodnoceni jako nejlepší organizátoři turistické akce v kraji,“
říká Alena Lisá z klubu a dodává: “Každý týden je naším klubem uskutečněn jeden pěší výlet. KČT Klášterec má 51 členů
a rádi mezi sebe uvítáme další zájemce o pěší turistiku.“
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Rada města rozhodla o zřízení Komise pro strategický
rozvoj a památkovou péči a Komise pro sport jako
svých poradních orgánů. Pokud máte zájem stát se
členem některé z těchto komisí, přihlaste se prosím
nejpozději do 4. 2. 2019 e-mailem na adrese hodicova@muklasterec.cz. Přihláška musí obsahovat kontaktní
údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon)
a stručné zdůvodnění, proč se chcete stát členem komise
rady města. Bližší informace na tel.: 474 359 645.
V turistickém informačním centru si ještě můžete zakoupit nástěnný kalendář města s názvem Máme rádi
Klášterec v ceně 100 Kč. Obsahuje fotografie Martina
Valového, Františka Fouse, Václava Varcholy a malované
obrázky od kláštereckých dětí.
Tříkrálová sbírka poprvé v Klášterci nad Ohří vynesla
26.705 Kč. Tříkráloví koledníci měli 8 kasiček v Klášterci
nad Ohří a 1 v Rašovicích. Děkujeme všem, kteří přispěli
jakoukoliv částkou. Poděkování patří i koledníkům, kteří
umožnili udělat tento dobrý skutek. Vybrané peníze rozdělí Charita Kadaň pro potřebné lidi v nouzi.
Dvě únorové středy si město vyhradilo pro prodej
vyřazeného majetku, který se uskuteční v objektu

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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bývalého Klubíčka v Chomutovské č. p. 206. Ve dnech
20. a 27. února od 12 do 18 hodin si můžete přijít prohlédnout, zda byste ještě něco nevyužili – za symbolické
ceny. Upozorňujeme, že se jedná skutečně o nefunkční
a opotřebované věci – kusy nábytku, jízdní kola, motorka crosska, staré náčiní, sportovní náčiní, stolní telefony
apod.
Známe již výsledky projektu participativního rozpočtu
Společně pro Klášterec. Nejvíce hlasů od veřejnosti
získalo Dětské hřiště a odpočinková zóna ve Vítězné
ulici, na druhém místě se umístil projekt Sportujeme
podél řeky Ohře, bronzovou příčku obsadil projekt Fasáda skautské klubovny. Na čtvrtém místě je Rozšíření
odpočinkové zóny v Útočišti a páté místo získala Autobusová čekárna a popelnicové stání v Klášterecké Jeseni. Šestou a sedmou pozici si dělí Discgolfové hřiště
a obnova hřiště na návsi v Rašovicích. Poslední dvě
místa patří dvěma dalším rašovickým projektům, vybudování posezení na fotbalovém hřišti a oddechový prostor v parčíku. Po zjištění přesných nákladů jednotlivých
návrhů veřejnosti město realizuje projekty od prvního
do celkové výše 1 milion Kč. Všem hlasujícím děkujeme,
že se zajímáte o dění v našem městě, největší poděkování však patří navrhovatelům všech projektů.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
zdravím Vás v novém roce a přináším zprávy
o tom, co se událo a co se aktuálně chystá.
Na Štědrý den, 24. prosince 2018, proběhlo
již tradiční setkání v kostele svatého Vavřince
v Okounově. Účast byla opět velkolepá, popřát
všem přišel i klášterecký farář Artur Ściana,
hrály a zpívaly se vánoční koledy. Moc děkuji
účinkujícím i všem příchozím a doufám, že se trochu odreagovali před štědrovečerní večeří.

Leden začal a hned jsme začali plnit své cíle pro rok 2019.
Proběhlo další setkání k plánovanému novému přítoku vody
do Kotviny. Navštívili jsme i několik úřadů ohledně zprovoznění našeho sběrného dvora. Museli jsme jet i na Moravu
obhlédnout výsypné zařízení, které nám již konečně umožní
sběrný dvůr otevřít. Obec si bude svážet odpady sama a tím
se odlehčí největšímu tlaku na náš rozpočet.
Přeji všem, ať se Vám splní všechna předsevzetí, která máte
do roku 2019.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

I u nás je vidět zimní počasí, které nám denně připravuje
různá překvapení. Hlavní je udržet v rámci možností sjízdnost komunikací, což se nám docela daří.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Jitkou Kočkovou
Jitka Kočková patří mezi nejdéle sloužící zaměstnance
Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci nad
Ohří. Začínala zde v roce 1998 jako pečovatelka, poté
postoupila na místo vedoucí pečovatelské služby. Koncem loňského roku získala za tuto práci cenu Sympatie,
kterou jí udělil Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu České republiky.

Jak dlouho pracujete jako
pečovatelka?
V městském ústavu sociálních služeb pracuji již od roku
1998 po své mateřské dovolené. Nejdříve jsem byla
pečovatelka, po té jsem
zastupovala svou vedoucí
pečovatelské služby a od roku
2007 jsem ve vedoucí funkci.
Takže jsem šla jak se říká od
spodu, což je si myslím dobře.
Vím, co ta práce obnáší po
fyzické i psychické stránce.

jak bych chtěla, aby se jednou choval pečovatel ke mně,
až budu stará. To jsem učila
i moje dcery, neposmívej se,
vždy by si člověk měl umět
představit, že se ocitne ve
stejné situaci. Není to práce,
za kterou zavřete dveře od
kanceláře. Řeším věci o víkendu, na klienta myslím i ve
svém soukromí.
Na mnohé mám kontakt
v mobilu, někdy mi lidé volají
i mimo pracovní dobu. Teď
naposledy mi volala klientka
i patnáct minut před půlnocí,
kdy mi chtěla popřát do
nového roku, což mě velmi
potěšilo. Tato práce se musí
dělat srdcem, nelze to bez
empatie, myslím si, že by to
jinak nemělo smysl. A když
do toho dáváte srdce, tak vás
to zároveň nabíjí. Samozřejmě, že nastane i nepříjemná stránka, kdy vás to
naopak trápí a myslíte na
danou věc i doma, ale to není
tak často.

Tato práce se
musí dělat
srdcem, nelze to
bez empatie,
myslím si, že by
to jinak nemělo
smysl.

Při této práci vnímáte bolest
a problémy klientů, komunikujete například s lékaři, ale
také dle potřeby i s dalšími
institucemi.

Umíte se od práce citově
odpoutat? Máte nějaké
zásady?
Pro mě je prioritou kodex
zaměstnance, zachovat soukromí klientů. Pečovatelka
i každý pracovník, včetně mě,
dělá práci s citem, srdcem,
chováme se ke klientům tak,

Změnil se za těch 20 let
domov seniorů?
Ano, dochází ke změnám.
Dnes máme větší počet klientů, proto je také více pečovatelek. Rozšířila se pracovní
doba, kdy dvakrát v týdnu
poskytujeme službu klientům v domácím prostředí
i v podvečerních hodinách,
o víkendech a svátcích
v dopoledních hodinách. Co
se týče dovozu obědů, klienti
mají výběr ze dvou druhů
jídel, vaří se včetně sobot,
nedělí a svátků, pečovatelky
se střídají o víkendech. Tato
služba je plně využívaná.
Podle výsledků anket jsou
lidé spokojeni, jedná se
o zhruba 110 klientů, kterým
se dováží pouze obědy a přibližně 75 klientů využívajících službu v domácím
prostředí na úkony, které
potřebují.

Dětství s bratrancem a oblíbenými zvířaty

Jitka Kočková ve svém zaměstnání
Jakou profesi jste si přála
dělat v mládí?
Chtěla jsem být zdravotní
sestra, pak policistka. Bála
jsem se ale, že nedokážu člověku ublížit, třeba píchat
injekce. Proto jsem nešla na
zdravotnickou školu, ale na
střední průmyslovou stavební školu. Jsem prý technický
typ, bavilo mě rýsovat. Po
absolvování této školy jsem
ale citově byla stále blíž zdravotnictví. Nakonec pracuji
v oboru, který je dosti příbuzný tomu, kde jsem chtěla
být.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Ráno vykonávám různou
administrativní činnost v kanceláři, například přípravu
smluv s klienty. S pečovatelkami pak máme poradu, kde
domlouváme plán dne a co se
událo. Pracujeme týmově.
Mluvíme teď o terénní pečovatelské práci, ve které je
v současné době 75 klientů.
Pravidelně chodím také do
terénu, kdy zjišťuji spokojenost klientů, ptám se, jestli
něco nepotřebují. Práce pečovatelky jako taková je fyzicky
i psychická náročná. Musí
umět pracovat s několika skupinami lidí, i s lidmi trpícími
demencí nebo Alzheimerem.
Musíme umět pružně reagovat na situace, které vznikají.
Ale práce je to hezká. Ráno
probíráme, jaká je u klientů
situace, co je potřeba zařídit,
popřípadě jestli klient nepožaduje více péče, v čem strádá. Vždy jde o to, aby péče
byla zajištěná.
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Klasická česká kuchyně, nejsem vybíravá v jídle, akorát
nemusím mořské škeble a chobotnice, miluju ale krevety na různé způsoby.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Nejradši mám veselé a jasné barvy, které dodávají energii, zejména fialovou.
Kde nejdále jste ve světě byla?
Jen poblíž České republiky, v Německu a Rakousku,
dál jsem nebyla.

S oblíbeným klientem na jedné z akci domova pro seniory
Co obnáší terénní pečovatelská služba?
Je to práce spojená s domácností i péčí o vlastní osobu klienta. Od osobní hygieny, po
přípravu
jídla,
nákupy,
pochůzky, doprovody k lékaři
až třeba po mytí oken. Obstaráváme vše, co je potřeba
a v rámci možností, co klient
žádá. Pokud se jedná o ležícího
klienta, tak máme klíče od
bytu (oproti podpisu). Péči má
třeba zajišťovanou dvakrát
denně, v odpoledních a nočních hodinách péči zajišťuje
rodina. Dvakrát v týdnu máme
i večerní služby, od roku 2017
se služba rozšířila i na pomoc
klientovi v sobotu a v neděli.
O tuto službu je zájem.
Jaké vidíte výhody pečovatelské služby?
Prioritou pečovatelské služby
je, aby lidé dožívali v domácím
prostředí, co nejdéle to jde.
A aby byla klientům zajištěná
péče v dostatečné míře, kterou umíme dát. Je potřeba,
aby se zapojovala také rodina.

Setkala jste se v terénu
s nějakými vyhrocenými
situacemi?
Stane se, že klient nereaguje,
neotevírá dveře. Pokud se
jedná o klienta, který vychází
ven, tak voláme rodině nebo
třeba do nemocnice, není-li
hospitalizován. Pokud rodina
nefunguje nebo není dostupná a klient neotvírá, voláme
policii a hasiče k otevření
bytu. Už se stalo, že jsme
někoho doslova zachránili.
Klientka upadla v bytě,
okamžitě jsem volala policii,
hasiči otevřeli byt, přijela
záchranka pro poskytnutí
první pomoci. Bohužel se
také stalo, že jsme našli klienta zcela bezvládného,
bohužel už po smrti.
Vždy kontaktujeme rodinu,
rozhodujeme se na místě
podle způsobu rizika, pravidlem je, že vždy má přednost
život klienta. Když je situace dramatická, klient křičí,
vzdychá, hned voláme záchranku, pak teprve voláme
rodinu.

Máma s dcerami podporují psí útulek

Jaké máte koníčky?
Jako mladá jsem se ráda věnovala ručním pracím, sportovní gymnastice, teď aktuálně je to práce a relax na
zahradě. Těší mě první vnouče, také se věnuji mamince.
Žiji hodně pro rodinu, která je pro mě na prvním místě.
Jsem ráda, když jsme pohromadě.
Co vám dalo a vzalo vaše povolání?
Nevzalo mi nic, ale naučilo mě víc se vcítit do druhých
lidí, mít empatii a sociální cítění. Více vnímám stáří člověka.
Proč jste zrovna Vy dostala ocenění v Senátu parlamentu ČR?
Možná proto, jak je to tu
nastavené, máme dost klientů. Vedení organizace mě
nominovalo, přijela paní
z auditu, ptala se mě na různé
otázky, provedli jsme ji po
zařízení. Když jsme jeli do
Prahy, netušila jsem to. Věděla jsem, že jsme se dostali do
první pětice nejlepších poskytovatelů, proto nás pozvali do
Senátu. Po vyhodnocení cen
poskytování terénních služeb
jsem sledovala celé dění
v sále již v poklidu, bez nervozity. Netušila jsem, že ještě
přijde tak silný emotivní zážitek, kdy bylo vyhlášeno moje
jméno. Pro mě to byl infarktový stav (dodala s úsměvem). Nominováno na cenu
sympatie bylo sedm lidí ze
všech poskytovatelů.
Děkovala jsem celému týmu,
včetně vedení naší organizace, ráda bych poděkovala
i své rodině. Pečovatelek je
osm, není to jen moje zásluha. To ocenění mi dalo zpětnou vazbu, nabíjí mě to dál
v mojí práci. Dodělala jsem
při tom všem shonu v práci
i vyšší odbornou školu, sociálně právní činnost v Mostě, tím
jsem získala titul diplomovaný specialista.

Mám tři dospělé dcery, vždycky jsem je vedla ke slušnosti
a empatii. Myslím, že se mi
to povedlo. Jsem na ně pyšná. Velmi si cením dobrého
manželství, letos je to 29 let,
co jsme spolu, mám tolerantního manžela. Do rodiny patří
i náš pes Miky. A to jsem
původně psa nechtěla, říkala
jsem, že pes do paneláku
nepatří, ale holky mě přesvědčily. Koupili jsme vlčáka,
který měl být hlídačem na
koupališti a holky se měly
o něj starat. Následující rok
dostal koupaliště do pronájmu jiný majitel a o Mikýska
nejevil zájem, tak jsme si ho
nechali doma. V životě bych
nedopustila, aby šel do útulku, dneska je mu 8 let, nedala
bych na něj dopustit, je to
miláček rodiny. Jsem ráda, že
naše rodina drží pohromadě,
že dcery se svými partnery se
rády vracejí domů a jsou
s námi v kontaktu.

A co vaše děti, jdou ve
Vašich šlépějích?

Děkuji za rozhovor
Vlasta Fišrová ■

Jaké je Vaše životní krédo?
Jedno jsem již zmínila: chovat
se vůči druhým tak, jak
bychom si přáli, aby se jednou k nám i našim rodičům
chovali naši nástupci.
Nejkrásnější na světě nejsou
věci, ale okamžiky…
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Jitka Kůsová v galerii Kryt
V únoru vystřídá výstavu Pocta rodu Brokofů výstava známé klášterecké výtvarnice
a sochařky Jitky Kůsové. Výstava s názvem Tvorba představí jak sochy, tak grafiku
či malbu. Vernisáž výstavy se uskuteční 8. února 2019 v 17 hodin.
A co o výstavě říká sama autorka? Posuďte sami.
najednou, něco mě mačká
a chce mě vystrčit z teploučka.
Přicházím na svět. Bolí to
a všude kolem rudo a oslňující
světlo, které bodá. Jak jsem
najednou těžké.
Dětství
Probouzím se a poslouchám
okny zpěv ptáků, na louce
trhám kytky a vidím broučky.
Ti starší, kterým patřím, o mě
podle svého pečují. Každý den,
jako vstává slunce, objevím
něco nového. Raduju se.
Dospívání
Ten čas vidím, vše je naprosto
jasné, vidím cesty, vnímám
nové vůně, přijímám sebe.
Budu silnější než jsou mí rodiče, budu lepší než mí rodiče.
Neuhnu.
Bujarost
Jsem. Už vše vím. Život je velký kolotoč. Ochutnávám z každé číše a piji do dna. Plnými
doušky. Je toho tolik, co potřebuji vyzkoušet. Nic nevynechám.
Dospělost
Do práce, z práce, spát, na
dovolenou, do práce, z práce,
děti, spát, na dovolenou, do
práce… Mé myšlenky nestačí
Čas
Jak ten čas běží? Proč nám
běží?
Každý den se se sluncem probudíme, žijeme, pracujeme
a s tmou jdeme spát.
Stejný oblouk i žijeme. Narodíme se do světla, růžové dětství v naivitě, divoké dospívání, drsný život dospělce
a klidné stáři s odcházením.
Odmyslím-li si čas jako hodnotu odměřovanou strojkem,
vidím čas, který má svou vůni,
barvu, prostor.
Nepolapitelná hodnota a jen
díky tomu, že se lidé rozhodli
ji svázat tikajícím strojkem,
odměřujícím, kolik toho uplynulo a kolik je toho před námi,
stává se hodnotou drsnou. My
ale nevíme, co je před námi.
A po pravdě ani neumíme
objektivně zhodnotit, co je za
námi. Jak objektivizovat osobní vnímání? Vždy je podbarvené prožitkem nebo sebeidealizací. Chceme být úspěšní, dobří, chytří. Naše vědomí

nenarazí o pohodlné polstrování křesla. Jde dál. Vazby,
které vznikají v mozku, už
vědci pojmenovali. Dali jim
hranice, odhadli limity. Prostor
kolem nás je však větší než
naše auto, náš dům, naše planeta. Jsme jen součást biologického materiálu na jedné
kulaté hornině mezi bilióny.
Ale kam až dojde myšlenka,
když se duše toulá po hvězdách, to nezměří.
Narození
Vznášíme se v teplíčku, bezstarostní o jídlo. Ani nevíme,
že máme mít hlad, vždyť
pupeční šňůrou stále přichází
nová energie. Ani netušíme,
proč tu ten kabel je. Snad abychom neuplavali do té šíře vesmíru. Kdo? My? Kdo to je? Ta
ruka s pěti výčnělky? Je docela
příjemné je cumlat. Co má MY
celou tu dobu dělat? Převalovat se podle rytmu vesmíru,
podle tepla vesmíru. Naslouchá vzdáleným zvukům. Ááá,
to se mi líbí, pospím si. Až tu

O AUTORCE
Jitka Kůsová Valevská se
narodila v Chomutově,
vystudovala SPŠ keramickou v Karlových Varech
a poté výtvarné umění na
konzervatoři v Ústí nad
Labem. Má za sebou mnoho
samostatných výstav u nás
i v zahraničí a také mnoho
zahraničních i tuzemských
sochařských sympozií. Je
uměleckou ředitelkou Krušnohorského symposia, založila Ateliér Jitky Kůsové
na ZUŠ Klášterec nad Ohří.
rychlosti, kterou letím. Musím
být praktický. Kam se ztratilo
to bezhlavé snění. Už vím, že
i mí rodiče věděli. Do práce,
z práce, rodiče, spát, na dovolenou… Jsem.
Odcházení
Život se zpomalil, konečně si
odpočinu. Co jsem všechno
plánoval? Chtěl jsem dobýt
svět? Chtěl jsem být chytrý,
úspěšný? Konečně jsem
pochopil ten koloběh. Ještě to
musím stihnout říct dětem,
vnukům. Na základních bodech se musíme shodnout,
nepodstatné věci ponechte
svobodě a ostatní patří lásce.
Čas je prostor a má láska se
rozptýlí v nekonečnu.
Lenka Fricová ■

Karel Čapek v roli fotografa
Karla Čapka jako fotografa představuje výstava, kterou připravilo Národní technické muzeum ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strži a Muzeem Karlovy Vary, a je nyní
až do 24. února k vidění na kláštereckém zámku. Na výstavě
najdeme nejen fotografie toho nejznámějšího, což je fotopříběh o štěněti Dášence, vydaný v roce 1932, ale i fotografie
zátiší, zahrady, z cest a fotografie osobností. A právě fotografie Masaryka jsou považovány za nejpozoruhodnější Čapkův odkaz ve fotografii. Milovníky kvalitní fotografie ale jistě
zaujmou i další Čapkovy snímky, i vystavená technika a dobový tisk.
Čapkovy fotografie odrážejí jeho osobnost a mají co říct
i současnému divákovi. Součástí výstavy je i filmový dokument z Čapkova života.

Kometa již pošesté rozsvítila celé město
Unikátní klášterecká tříkrálová akce vnesla do podvečerních ulic Klášterce nad Ohří
v neděli 6. ledna spoustu světýlek. A to jak díky světelné
kometě, kterou nesli gymnazisté, tak světýlkům malých

i větších andílků, rodičů s dětmi a všem, kteří se k akci přidali a světelný průvod tak
společně vytvořili.
Průvod doprovázela skladba
Tisíc andělů od skupiny Čechomor, která zněla z doprovod-

Slam poetry přinesla říznou poezii
V kláštereckém kině Egerie
se uskutečnil již druhý ročník
klání ve slam poetry, což lze
česky pojmenovat jako říznou
poezii. Ta má svá pravidla,
soutěžící mají volnost v tématech, jejich tvorba musí být
autorská. Zároveň nesmějí
používat rekvizity či kostýmy.
Celé vystoupení je tedy založené na textech, které mohou
číst i z papíru, a na projevu
básníka na jevišti. Mnohdy se
jedná o rychlou mluvu, v té
je vynikající Tukan, jeden
z nejlepších v republice. Ten
také nejvíc zabodoval u poroty z publika. Jeho výstup glosoval dění na vesnicích a ve
městech, současný život lidí,
kteří mezi sebou stavějí
bariéry nepochopení. Následovala smršť veršů v podání
Vaňka, ten rozesmál svým až
černým humorem týkajícím
se sexu. A pak se představily
tři dívky, Klára, Luna a Holka
z klobouku. Připomeňme, že
ve slam poetry se používají
přezdívky a přidat se do sou-
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těže může prakticky každý,
kdo má odvahu vstoupit na
pódium. A právě takto se vloni k vystupujícím spontánně
přidala klášterecká Holka
z klobouku.
Výborný text o místních poměrech přednesla Luna, dívka, která také pochází z Klášterce nad Ohří a s nadhledem
a jemnou ironií popsala „Klacíkov.“ Výborná byla i Holka
z klobouku se svou poezií ze
života kadeřnice a s poezií ze
svého punkového období.
Z něj zaujala zejména Stařenka.
Účinkující se představili ve
dvou kolech a od publika získali bodové hodnocení, které
určilo pořadí. Zvítězil Tukan,
druhý byl Vaněk, třetí Klára
a o čtvrté a páté místo se
podělila Luna a Holka z klobouku.
Publikum přitom dává jasně
najevo, jak si cení předvedeného výkonu, ve slam poetry
je propojení s publikem samozřejmé.

ného vozu. V něm celou akci
moderovala Miloslava Koubová. Letošní novinkou byl
andělský průvod dětí z mateřinek a gymnazistek, které
v jednotlivých intervalech
představovaly andělský krok.
Průvod vedl farář Artur Ściana
až do kostela Nejsvětější Trojice, kde gymnazisté zahráli
hru – Betlémský příběh. Kostel byl zcela zaplněn, malí
i velcí návštěvníci akce soustředěně sledovali vánoční
příběh, který zahájila letící
kometa. Divadelníky a zpěvačku doplnily kulisy v podobě malovaných obrazů promítaných na plátno.
Součástí akce byla i Tříkrálová
sbírka, koledníci žehnali našim domovům a sbírali finanční příspěvky pro potřebné.
„Jsem rád, že se povedla i tříkrálová sbírka, klášterečtí
jsou štědří a dovedou se spojit
pro dobrou věc,“ uvedl místostarosta David Kodytek.
Akce se zúčastnilo odhadem
až pět set lidí, mnozí další sledovali průchod komety městem z oken svých domovů.
Světelná podívaná to byla
jedinečná, pocit sounáležitosti
k nezaplacení.
Kometa letos zaujala i celostátní média jako MF Dnes, Český rozhlas a Českou televizi.

Klášterecký
zámek má
nový exponát

Zámek v Klášterci nad
Ohří vystavuje v prvním
patře v expozici minerálů
unikátní kousek – originální reprezentativní vitráž
Porta Bohemica – Brána
Čech o velikosti skoro 3x3
metry. Byla vyrobena firmou Skloart pro expozici
Ústeckého kraje na EXPO
2015.
Porta je zaměřena na precizní malbu krajiny Ústecka
a motivem pnoucího se
vína a chmele je svou otevřenou bránou pozvánkou
turistů do Čech.
„Tímto za firmu Skloart
děkujeme za možnost
umístění Porty na zámku
v Klášterci nad Ohří,“ říká
Richard Kant.
Romana Parmová ■

Vyhlášena literární soutěž
Chomutovský kalamář
Středisko volného času
Domeček v Chomutově, redakce okresního týdeníku
Nástup a Chomutovská
knihovna ve spolupráci se
statutárním městem Chomutov vyhlašují 15. ročník literární soutěže Chomutovský
kalamář.
Soutěž je určena autorům
starším třinácti let ve dvou
věkových kategoriích (13-19
let, 20 a více let, přičemž
u mikropovídky se práce
posuzují společně). Své práce pošlete či přineste v 6
tištěných vyhotoveních na
adresu SVČ Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov, do
31. března 2019. Soutěžit
můžete A) s 1 povídkou na
volné téma v rozsahu do 3
stran, B) s 1 básní na volné
téma, c) s 1 mikropovídkou
na délku 1 strany na téma
Krušné hory.

Do soutěže se
přijímají pouze
práce tištěné
na
počítači
nebo psané na
stroji. Každá práce musí být
označena v pravém horním
rohu heslem, protože práce
jsou hodnoceny anonymně.
Vámi vybrané heslo spolu
s kontaktními údaji a názvy
přihlášených prací vyplňte do
přihlášky.
Více info a přihlášky najdete
na www.domecek-chomutov.cz nebo na FB: Domeček
Chomutov. Případné dotazy
zodpoví Petra Koštálová na
tel.: 721 753 704, e-mail:
kostalova.domecek@gmail.com.
Výsledky budou oznámeny
na slavnostním vyhlášení
16. května 2019. Soutěžícím,
kteří se umístí, ale na vyhlášení se nedostaví, zaniká
nárok na cenu.
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Středoškoláci se cvičili v záchraně lidí
V pondělí 17. prosince se
Gymnázium a Střední odborná škola v Klášterci nad Ohří
stalo jedním z nejbezpečnějších míst v okolí. Sešla se tu
řada zástupců téměř všech
záchranných složek, kteří
žákům školy teoreticky i prakticky představili svou činnost.
Tento projekt vychází ze vzdělávacích plánů MŠMT, které
mají žáky seznámit s možnostmi ochrany člověka za
běžných rizik a mimořádných

událostí. První ročník projektu nabídl žákům setkání
s představiteli Horské služby
České republiky, s členy Městské policie a Policie ČR, HZS
ÚK i Armády ČR. Nabídku
k účasti přijali také zástupci
Muzea čs. opevnění z let
1936–1938 „Na Kočičáku“
nebo Svazu záchranných brigád kynologů. Asi největší
úspěch mezi žáky zaznamenala praktická ukázka sebeobrany v podání Kapap Czech
Krav Maga a dále také ukázka

hasičské a zdravotnické
záchranné techniky. V neposlední řadě měli studenti možnost prakticky si vyzkoušet
první pomoc v různých situacích u různých typů zranění.
Součástí projektu byla soutěž
v resuscitaci, nad níž převzala
záštitu a dozor Česká resuscitační rada. Soutěže se účastnily týmy z celého gymnázia
včetně pedagogů. V kategorii
nižšího gymnázia zvítězil tým
třídy tercie, v kategorii vyššího gymnázia vyhráli žáci 3. G.
Den ochrany člověka za
mimořádných okolností na
GSOŠ se vydařil a již teď
organizátoři připravují akce
podobného charakteru, kterými by rádi oslovili i místní
základní školy.
Děkujeme tímto všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu celé akce, organizátorům, účastníkům, žákům
třídy kvarty, České resuscitační radě a v neposlední
řadě sponzorům, bez jejichž
přispění by nebylo možné
tento den zrealizovat. Jmenovitě děkujeme Městu Kláš-

terec nad Ohří, SD, a.s., paní
Filingrové, paní Pechoušové,
manželům
Bernáškovým
a HZS ÚK.
Dagmar Eichlerová,
učitelka ■

Divadelníci
učí děti
ekologii
Do kláštereckého kulturního domu pravidelně přijíždí
Karlovarské hudební divadlo, které hravou formou
seznamuje děti se správným tříděním odpadu.
16. ledna divadelníci zahráli dvakrát pohádku
„Kterak čtyřhlavý drak Yrav
Yvolrak pozřel Karla“. Díky
návštěvě předškoláků na
pohádce „O Balynce, dobrém štěněti“ znaly již děti
ústřední text písniček,
a tak interakce mezi jevištěm a hledištěm šlapala od
prvních obrazů inscenace.
Většinu publika dalšího
představení tvořily děti ze
základních škol.

Gymnazisté navštívili Štrasburk
Osmičlenný tým žáků GSOŠ
dosáhl významného úspěchu
ve
vědomostní
soutěži
o Evropské unii. Jednalo se
o kvíz, nad kterým převzal
záštitu Ústecký kraj a europoslanec JUDr. Stanislav
Polčák. Odměnou pro vítěze
byl zájezd do Štrasburku
včetně návštěvy významných
evropských institucí, které
zde sídlí. Spolu se zástupci
dalších dvou středních škol,

které se také umístily na
předních místech v soutěži,
se studenti vydali na cestu
11. prosince. Cesta do Štrasburku trvala velmi dlouho
a těsně před jejím koncem se
objevila zpráva o teroristickém útoku přímo ve Štrasburku uprostřed vánočních
trhů.
Tragická událost, ke které
došlo, pochopitelně ovlivnila
atmosféru celé exkurze,

ovšem její původně plánovaný
program zůstal zachován. Takže studenti měli možnost skutečně navštívit Evropský
parlament, absolvovat přednášku i diskusi s českými europoslanci, paní Šojdrovou,
panem Polčákem a panem
Pospíšilem, a v neposlední řadě
se mohli zúčastnit přímo zasedání Evropského parlamentu.
Druhým významným bodem
programu byla návštěva sídla
Rady Evropy. I zde se studenti
dozvěděli řadu nových a zajímavých informací. Poněkud
méně vážná byla večerní prohlídka známého vinařství
v městečku Riquewihr spojená
s ochutnávkou vín. Následující
den byl ve znamení prohlídky
historického centra města
včetně katedrály Notre-Dame
a hlavně plavby výletní lodí po
Rýnu. Poté následoval již jen
návrat domů.
Přes všechny nepříjemné
okolnosti se exkurze vydařila
a žáci získali spoustu zážitků,
informací a zkušeností.
Vojtěch Živnůstka,
učitel ■

„Nové představení je po
páté repríze stále v živé
podobě a dochází ke korekcím v textech, aranžích
i choreografiích. Budou
předělány loutky, protože
se ukázaly být na veliké
scéně nedostatečné. Upravuje se také časování hudby a neustále se dolaďuje
způsob
transportování
inscenace, která je oproti
předchozí pohádce mnohem křehčí, a ač se to nezdá, i výpravnější. Závěrečná část představení
s interakcí dětí na scéně je
stále ve stádiu sbírání zkušeností, bude ještě chvíli
trvat, než se ustálí do
požadovaného
tvaru,“
hodnotí zkušenosti z Klášterce Kristýna Sklenářová
z hudebního divadla, které
vzápětí odjelo vystupovat
do dalšího města.
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Vítání občánků 5. ledna na zámku

Daniela Heráková

Kristýna Hemzáčková

Petra Kyzlinková

Emma Varcholáková

Ema Hemzáčková

Anna Ungerová

PRO RODINU

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Utichlo srdce, zůstal
jen žal, kdo
Tě měl rád,
vzpomíná
dál.
Dne 25. ledna uplynuly 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka Lenka Klanduchová.
S láskou vzpomínají dcera
Lenka, syn Stanislav a sestra
s rodinami.
Dne 5. února uplynou
dva
roky,
kdy nás zasáhla zpráva
o smrti pana
Vladimíra
Ječmínka. Stálou vzpomínku uchovává rodina.

Foto: Nikola Chalupníčková,
Facebook: NikiChFoto
Blanka Karmen Dobrisanová

Jakub Kokrment

V rodinném centru cvičí
s nejmenšími dětmi
Již druhý školní rok RADKA
z. s. provozuje v Klášterci nad
Ohří dětskou skupinu JESLE
Klášterec s kapacitou 24 dětí
a provozní dobou od 6 do 16
hodin. V současné době jesle
navštěvuje 18 dětí ve věku
1 do 3 let pracujících rodičů
z Klášterce a přilehlého okolí.
Děti mohou dětskou skupinu
navštěvovat v různých režimech podle věku dítěte nebo
potřeb rodičů. Ve stejných prostorách funguje od 16 hodin
i Rodinné centrum. Nyní probíhají dvě aktivity pro nejmenší

děti. Každé úterý masáže
kojenců a ve čtvrtek cvičení na
velkých míčích pro děti od půl
roku. Z důvodu omezené kapacity je potřeba se přihlásit
v systému Webooker.eu. Cena
jedné lekce je 50 Kč a je možné
využít i hernu přizpůsobenou
nejmenším dětem. „Při středečních besedách budeme diskutovat na zajímavá témata.
Jejich nabídku můžete sledovat
na webu a hlásit se prostřednictvím online přihlášek. „Těšíme se na Vás“, říká Stanislava
Hamáková z centra RADKA.

Zoltán Lakatoš

Gratulujeme
k diamantové svatbě
21. prosince 2018 bylo
dnem 55. výročí svatby
Evy a Zdeňka Opavových. Oba aktivně trvale
pracovali v ZKL. Syn Petr
je nyní ředitelem ZŠ Krátká a dcera Jitka pracuje
v cestovní agentuře Cylindr. Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a štěstí
i do dalších let.

POHLED DO HISTORIE
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Výročí celé republiky i Klášterce nad Ohří
Také rok 2019 bude bohatý na zajímavá a významná
výročí, a to nejenom pro samotný Klášterec.
V tomto roce si mimo jiné připomeneme 900 let od doby,
kdy začal první český kronikář Kosmas psát nejstarší
českou kroniku, tzv. Kosmovu
kroniku – Chronica Boemorum.
V roce 1409, tedy před 610
lety, byl vydán Dekret Kutnohorský. Vydal ho král Václav IV. a zásadně měnil
rozložení sil – tj. omezoval
vliv cizinců – na pražské univerzitě. Do vydání dekretu
měl každý národ po jednom
hlase, poté český národ nově
získal tři hlasy, ostatní národy
(saský, bavorský a polský)
dohromady pouze jeden.
Národy byly v podstatě spolky, které sdružovaly na středověkých univerzitách studenty podle země původu.
Český národ zastupoval
všechny studenty a profesory
pocházející z Čech, Moravy,
Uher a Sedmihradska. Za
vznikem dekretu stáli přední
členové reformní skupiny na
univerzitě – Jan Hus, Jeroným
Pražský, Jan z Jesenice. Vy-

Pohled na kostel Nejsvětější
Trojice z 1. pol. 50. let

dání dekretu souviselo s politickými ambicemi Václava IV.
a jeho důsledkem byl odchod
velké části německých profesorů a studentů na jiné evropské univerzity. Tento vývoj
oslabil prestiž pražské univerzity a přinesl Čechům velké
kulturní a hospodářské škody.
Zásadní také bylo nové nařízení, že každý nový rektor
musí slíbit věrnost králi a království. První takový slib složil
Mistr Jan Hus, který se stal
rektorem na podzim roku
1409.
Před 140 lety se narodila
Leopolda Dostálová, jedna
z nejslavnější českých hereček působících v Národním
divadle. Před 160 lety se
narodil spisovatel Josef Václav Rais a před 150 lety se
narodil další z významných
spisovatelů 19. století, Jindřich Šimon Baar.
Josef Štemberka, katolický
kněz a arcibiskupský rada, se
narodil také před 150 lety.
Byl zastřelen s ostatními muži
v Lidicích 10. 6. 1942 poté,
co odmítl milost od gestapa
a stal se tak jedním ze symbolů lidické tragédie.
Před 135 lety se narodila
legenda české mykologie
a judista František Smotlacha.
Před 95 lety, v roce 1924,
se narodil Jiří Šlitr a před 90
lety přišel na svět český herec
Zdeněk Ornest, bratr básníka
Jiřího Ortena a režiséra a herce Oty Ornesta.
Před 105 lety začala první
světová válka. V roce 1969,
před 50 lety, obětoval svůj

Budova školy v Havlíčkově ulici byla postavena v roce 1909

Kostel Nejsvětější Trojice kolem roku 1890
život na protest proti okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy a proti celospolečenské rezignaci v době
postupující normalizace Jan

Palach a v roce 2019 si také
připomínáme 30 let od pádu
komunistického
režimu
v Československu, stalo se
tak v roce 1989.

A jaká významná výročí si v letošním roce připomene
Klášterec nad Ohří a jeho obyvatelé?
V roce 1629, tedy před 390 lety, získal Kryštof Šimon
Thun, zakladatel české větve rodu Thunů, titul říšského
hraběte z Thunu a Hohensteina a před 325 lety, v roce
1694, zemřel Michael Osvald Thun, český šlechtic, který
se proslavil jako jeden z nejvýznamnějších stavitelů 17.
století. Pro své stavitelské záměry dokázal získat ty nejslavnější architekty své doby (Carlo Lurago, Jean-Baptiste
Mathey, atd.). Nechal postavit např. Toskánský palác v Praze, ale významné památky vznikly z jeho podnětu také
v jeho sídelním městě Klášterci nad Ohří – Klášterec za
jeho vlády prošel výraznou proměnou. Byl upraven zámek,
Michael Osvald Thun nechal na vlastní náklady v letech
1665–1670 postavit kostel Nejsvětější Trojice, jehož architektem byl Carlo Lurago, a ve stejnou dobu vznikla také
sala terrena se sochařskou výzdobou od Jana Brokofa –
Jan Brokof v Klášterci pobýval v letech 1685–1687 právě
díky pozvání Michaela Osvalda Thuna.
Připomeneme si také výročí několika požárů, které v průběhu staletí zachvátily Klášterec – roky 1639 (380 let),
1784 (235 let) a 1859 (160 let).
Z roku 1529, což je 490 let, pochází první dochované
písemné udělení práva vařit pivo, které Klášterci udělil Volf
Dětřich z Fictumu, a 445 let uplyne od doby, kdy nechal
Leo z Fictumu v roce 1574 postavit Oharský mlýn – ten
v roce 1874, tedy před 145 lety, vyhořel a již nebyl obnoven.
V roce 1879, tedy před 140 lety, byl postaven silniční
most přes řeku Ohře.
Nejvýznamnější výročí si letos připomíná ZŠ v Havlíčkově
ulici, která slaví 110 let od svého založení a před 80 lety,
v roce 1939, byl v Klášterci založen SUMAG – sudetoněmecká strojírna a nástrojárna v Miřeticích. Rok 1939 je
symbolický nejenom pro Klášterec, ale v podstatě pro celý
svět – před 80 lety začal nejničivější válečný konflikt
v lidských dějinách – 2. světová válka.
Lenka Fricová ■

TIP NA VÝLET
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Alšovka ožije Karnevalem na sněhu

foto: Facebook Skiareál Alšovka
Místní lyžařský areál si oblíbily zejména rodiny s dětmi. A také zdejší patrioti, kteří
provozují areál. Zajímalo nás, jak vypadá letošní sezóna.
Zájemcům o lyžování doporučujeme sledovat aktuální provozní dobu Alšovky a to na
webu a facebookové stránce
Skiareál Alšovka. Nyní je
veřejnost zvána na večerní
lyžování v úterý a ve středu,
jezdí se od 17:00 do 20:00.
V pátek a přes víkend je denní
provoz od 9:00 do 16:00
hodin, v pátek a sobotu také
večerní lyžování od 17:00 do
20:00 hodin. V provozu jsou
oba vleky. Sjezdové trasy jsou
denně upravovány rolbou.
Od pátečního večerního lyžování je přes víkend v provozu

Oblíbená párty u bazénu

půjčovna vybavení. Stejně
tak je v provozu kiosek U Trolla. Zájemcům o výuku v lyžařské škole se doporučuje
domluvit si termíny s předstihem. Instruktoři učí jak lyžování, tak snowboarding. Cena
individuální výuky je 350 Kč
za lekci a většina instruktorů
přijímá k výuce děti již od 3 let
to především o víkendech
a o prázdninách.
Karneval na sněhu bude
letos 2. března a Párty
u bazénu je plánovaná na
23. března. Už nyní si můžete
připravit kostýmy.

Silnice je z Klášterce nad Ohří
na Alšovku bez problémů
sjízdná.
Je možné si také objednat
zážitkovou jízdu rolbou při
večerní úpravě areálu. Z kabiny rolby Pisten Bully 200 je
vidět, jak probíhá úprava sjezdovek, snow parku nebo práce
při zasněžování. Svezení je
určené pro jednoho dospělého, je možné vzít s sebou dítě
na klín – ve stroji jsou jen
2 sedadla. Cena za jízdu je
400 Kč, cca 1 hodinu. Dítě
v doprovodu dospělého je
zdarma. V rolbě je teplo jako

INFORMACE
Děti do 6 let včetně
doprovodu dospělého
lyžují zdarma.
Na pokladně se dá platit
platebními kartami.
Vyplatí se využít K1 kartu
od KABEL1.
Parkování u horních
stanic vleků je zdarma.
v autě, takže není potřeba
speciální vybavení, pořizování
záznamů je povoleno. Nejlepší
je domluvit svezení předem na
e-mailu info@alsovka.cz nebo
na tel. čísle +420 737 553 324
(p. Klíma).

Upravená sjezdovka, přijeďte si zalyžovat

SPORT
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Tautrmanová a Kubišta přivezli plavecké zlato
Kateřina Tautrmanová z Klášterce nad Ohří, která závodí
v plavání za TJ Slávie Chomutov, se na Poháru ČR mladšího žactva v Jablonci nad
Nisou čtyřikrát radovala
z medaile. Nadějná kraulařka
zvítězila na 50, 200 i 400
metrů, na stovce doplavala
třetí. Vítězství na 200 m
(2:35,55) a 400 m kraul
(5:36,15) ozdobila ještě
oddílovými rekordy. Úspě-

chem je i 9. místo na 200
metrů polohově.
Mladá plavkyně navíc ukázala
svůj um i ve štafetách, kdy
spolu s J. Kubištou, L. Selingrem a P. Jírovou získala
stříbrné medaile za oba štafetové závody (4x50 metrů
kraul a polohově).
Kateřina Tautrmanová (na
snímku) se plavání věnuje 4
roky a toto je zatím její největší úspěch.

Chceme, aby děti sportovaly
Již druhým rokem probíhá
projekt „Hodina pohybu navíc“, který organizuje hokejový klub Tygři Klášterec nad
Ohří ve spolupráci s kláštereckou mateřskou školou.
Projekt je zaměřen na sportování dětí předškolního věku.
Děti se pod vedením trenérů
hokejového klubu zdokonalují
v základních pohybových dovednostech a učí se základy
některých her a sportů.
Od září do ledna všechny
školky navštěvují zimní stadion, kde se učí základům
bruslení. V únoru se děti přesunou do tělocvičny, kde až
do konce školního roku probíhají další pohybové aktivity.
V tělocvičně děti provádějí
obratnostní cvičení a snaží se
o jednoduché gymnastické
prvky. Dále je učíme základům míčových her, jako jsou
vybíjená, kopaná, házená,
košíková atd. Trenéři společně s učitelkami mateřských
škol připravují pro děti zají-

BRUSLÍME V ÚNORU
2. 2. (So) 15.30–16.30
3. 2. (Ne) 9:00–11.00
bruslení s hokejkou
3. 2. (Ne) 15.30–16.30
5. 2. (Út) 17.00–18.00
9. 2. (So) 13.30–14.30
10. 2. (Ne) 9:00–11.00
bruslení s hokejkou
12. 2. (Út) 17.00–18.00
16. 2. (So) 14:15–15:15
17. 2. (Ne) 15.30–16.30
19. 2. (Út) 17.00–18.00
23. 2. (So) 9:00–11.00
bruslení s hokejkou
23. 2. (So) 13.30–14.30
24. 2. (Ne) 9:00–11.00
bruslení s hokejkou
24. 2. (Ne) 15.30–16.30
26. 2. (Út) 17.00–18.00

POZVÁNKA
Zveme všechny kluky
a holky ve věku 4-7 let
na zimní stadion, kde
každé pondělí a čtvrtek
od 16 do 17 hodin
probíhají tréninky
hokejové přípravky.
mavý program, který je plný
zábavy a her.
Do projektu je zapojeno cca
120 dětí, které mají – soudě
dle jejich nadšení – velkou
chuť do sportování. Proto je
důležité, abychom jim my
„dospěláci“ našli prostor a čas
pro pohybové aktivity.
Za zmínku také stojí, že hokejový klub Tygři Klášterec nad
Ohří se snaží o co největší
mládežnickou základnu, proto 24. ledna opět proběhla na
zimním stadionu akce "Pojď
hrát hokej".
Hokejoví trenéři se snaží
o všestranný rozvoj malých
hokejistů, proto je mimo tréninků na ledě kladen velký
důraz i na všestrannou přípravu mimo led. Důležité je,
aby děti dobře ovládaly své
tělo a v tréninku si vyzkoušely
i jiné sporty.
Z tohoto důvodu HC Tygři
Klášterec nad Ohří začal spolupracovat s fotbalovým klubem FK Rašovice. Po dohodě
mezi kluby vzniklo družstvo
fotbalové přípravky. Nejmenší hokejisté tak mohou dobrovolně navštěvovat jednou
týdně fotbalové tréninky, kde
se pod vedením fotbalových
trenérů učí základům kopané.
Tréninky probíhají na hřišti
v Rašovicích a v zimních
měsících v tělocvičně na zimním stadionu.
Petr Mikeš ■

O zlato se postaral i Jan
Kubišta z Klášterce nad Ohří
v závodě na 50 metrů motýlek, který vyhrál v čase
35,58. I v jeho případě se jednalo o nový oddílový rekord,
který po deseti letech uzmul
Tomášovi Frantovi. Dále si
doplaval pro stříbro na 50
metrů kraul a bronz na 100
metrů kraul. O čtvrtou medaili přišel nejtěsnějším možným
rozdílem. Na 100 metrů znak
totiž doplaval čtvrtý o jednu
setinu za třetím místem. Do
elitní desítky se probojoval
i ve zbývajících dvou závodech – 200 metrů kraul dokončil jako pátý, 100 metrů
polohově desátý.
Oběma talentovaným plavcům gratulujeme.

Střelci se loučili se sezónou
V sobotu 15. prosince 2018
se konal tradiční závod
O vánoční kouli (5+15 velkorážná pistole a 5+15 malorážná pistole, 25 m) na
střelnici SSK Kadaň. Závod
organizoval spolek AVZO TSČ
ČR p.s. Střelci Klášterec nad
Ohří. V rekordní účasti 37
střelců zvítězil Jiří Bezděčný
(AVZO Cheb) před Václavem
Volákem (AVZO Střelci Klášterec nad Ohří) a Miloslavem
Staňkem (KVZ Chomutov).

Ve střelbě na malovaný obraz
Sněhulák z perkusní kulovnice (50 m) měl nejlepší mušku
Michael Manolevski (Team 95
Praha) před Jiřím Marhanem
(SSK Kadaň) a Jaromírem
Jelínkem z Litvínova.
Vítězům blahopřejeme a děkujeme městu Klášterci nad
Ohří i ostatním sponzorům za
podporu sportovní činnosti
mládeže i dospělých.
J. Peštuková,
předsedkyně PS ■
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CENÍK INZERCE
V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana

192x271 mm

6 000 Kč

1/2 strany

192x133,5 mm

3 000 Kč

1/4 strany

94x133,5 mm

1 500 Kč

Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm

1 060 Kč

94 x 75 mm

850 Kč

94 x 35,5 mm

400 Kč

45 x 35,5 mm

200 Kč

Ostatní rozměry plošné inzerce

702 05 69 46

(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm

57 Kč

šířka 94 mm

115 Kč

šířka 192 mm

235 Kč

Množstevní slevy

V roce 2019 Klášterecké noviny vycházejí:
31. ledna, 28. února, 28. března, 25. dubna, 30. května,
27. června, 25. července, 29. srpna, 26. září, 31. října,
28. listopadu a 19. prosince.

3 až 5 opakování

sleva 10 %

6 až 10 opakování

sleva 20 %

11 až 12 opakování

sleva 30 %

Uzávěrky pro čtenářské příspěvky a inzerci jsou
14 dní před dnem vydání novin.

Při uplatnění těchto slev bude vystavena jedna faktura na celé
objednané období při prvním zveřejnění inzerce. Uvedené ceny
jsou bez DPH. DPH 21 %

Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nabízí z důvodu rozšíření zdravotní péče
a zvýšenému počtu pacientů
pracovní pozice:

všeobecné sestry
na lůžková oddělení
NABÍZÍME:
• Pro sestry náborový příspěvek až do výše 35 000 Kč
• Výhodné mzdové ohodnocení, stabilní zaměstnání a zaměstnanecké
benefity
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Další profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Možnost ubytování (městské byty)
• Možnost práce na zkrácený úvazek
Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP. Nabízíme nezávazný
osobní pohovor.
KONTAKT:
Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálního
a ekonomického oddělení,
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180,
e-mail: benesova@nemkadan.cz
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