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Oblíbený zábavný večer s hudebním divadlem Hnedle vedle s tancem a dobrou náladou. Pivo, víno, alko-nealko a něco k zakousnutí zajištěno v kiosku letního kina.
Velká zábavná show divadla Hnedle vedle k přivítání prázdnin. Připraveny soutěže, skákací hrad a malování na obličej.
ČR - Mohl by to být film o ženách, které jsou elegantní, sebevědomé a užívají si. Čtyři kamarádky takové jsou, ale k tomu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné.
Komentovaná prohlídka zámeckého parku s Františkem Kroupou, sraz u kašny, vstupenky v předprodeji v turistickém infocentru pod radnicí.
Klášterecké hudební prameny - Martina Kociánová - soprán; Jaroslav Svěcený - housle; Klára Tóth - klavír
USA - Když Adela s manželem pronikli z Mexika do Ameriky, mysleli si, že mají vyhráno. Poklidný život ale narušila Očista, tradice, která vždy na 12 hodin promění Spojené státy v peklo.
Klášterecké hudební prameny - Richard Pachman - zpěv, klavír; Jaroslav Svěcený - housle; Dita Hořínková - zpěv
Klášterecké hudební prameny - Tereza Mátlová - soprán; Jaroslav Svěcený - housle; Martin Šulc a Ladislav Horák - akordeon.
Klášterecké hudební prameny - Jan Smigmátor s kapelou; Jaroslav Svěcený
ČR - Komedie. Dva kamarádi, Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se živí pěstováním trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá.
Klášterecké hudební prameny - VYPRODÁNO
USA - Akční film. Po narození je Černá vdova, známá jako Natasha Romanova (Scarlett Johansson) odevzdaná do KGB, kde ji připravují, aby se stala ultimátním agentem.
Vernisáž výstavy mozaiek Ireny Budweiserové, zpěvačky známé například ze Spirituál Kvintet. Hudební doprovod Jaroslav Svěcený. Výstava potrvá do konce prázdnin.
Klášterecké hudební prameny - Premiérové vystoupení oblíbené zpěvačky na tomto hudebním festivalu.
Další ročník oblíbeného fesťáku v Rašovicích Na Vyhlídce. Hrají: Šťastnej den, Trojka, Barbucha, Primitiv Akustik, Echt
9. ročník hudebního odpoledne, při kterém zahrají Countryrodeo a Černý had A.T.D.
BEL/FRA - Animovaný film. Adamův tatínek chce využít svou slávu ke změně světa. Má pomoci zachránit největší přírodní rezervaci před znečištěním ropou, ale zmizí…
USA - Akční film. Po narození je Černá vdova, známá jako Natasha Romanova (Scarlett Johansson) odevzdaná do KGB, kde ji připravují, aby se stala ultimátním agentem.
Klášterecké hudební prameny - Koncert účastníků houslových kurzů.
Klášterecké hudební prameny - Nový speciální festivalový program s Jaroslavem Svěceným.
USA - Horor. Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané pomsty.
USA - Když Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní Raya se vydává na cestu, aby vystopovala posledního draka a Druuny zastavila.
USA - Akční komedie. Osobní strážce Michael plánuje odpočinek od smrtícího zaměstnání. Přesto se bude muset stát partnerem nájemního vraha Dariuse.
Hudební improvizační klauniáda o princezně, drakovi a veliké lásce. Láska a dobro zvítězí i nad zlobou a nenávistí. S písničkou a úsměvem na rtech se na vás těší Tom.
USA - Vítejte ve Space Jamu! Šampión NBA LeBron James se vydává na epické dobrodružství po boku slavného Bugs Bunnyho v celovečerním filmu.
ČR - Příběh psí pravdy, lásky a naděje. On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Režie: F. A. Brabec.
VB/USA - Akční thriller. Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný H. a jakou má minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc...
Zábavný den pro děti a rodiče. Vystoupí Pavel Calta, Richard Nedvěd, historičtí šermíři Mortis, hudební divadlo Hnedle vedle. Spolupořádá destinační agentura Dolní Poohří.
USA - Animovaný film. Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může táta Grug. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili, že svět může být báječným místem k životu.
USA - Horor. Nic netušící skupina šesti lidí se nevědomky ocitá uzamčená v další sérii únikových místností. Postupně odhalují, co je spojuje, aby zůstali naživu…
USA - Dobrodružná výprava do amazonské džungle, ve které se představí Dwayne Johnson jako charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi.
Otevření kostela sdv. Mikuláše v Mikulovicích, od 13 do 18 hodin. Mše, výstava obrazů a fotografií. Více na str. 6.
ČR - Komedie. V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. Najdou v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu?
Připravujeme na srpen a září:
Večer plný fajn muziky s muzikanty z našeho města i okolí. Asi 20?! - Klášterec nad Ohří, Queen live experience - Karlovy Vary, The Elevators - Kadaň.
Pohádkový muzikál z jihočeského dvorku. Příběh slepice, která se nebála roztáhnout křídla a předvést let orla, byť jej nikdy v životě neviděla.
Procházka pohádkovým parkem a zábavné odpoledne s hudebním divadlem Hnedle vedle a kláštereckou knihovnou. Registrovaní čtenáři 30 Kč.
Oblíbený zábavný večer s hudebním divadlem Hnedle vedle s tancem a dobrou náladou. Pivo, víno, alko-nealko a něco k zakousnutí zajištěno v kiosku letního kina.
Charitativní akce s atrakcemi, soutěžemi, zábavou, hudbou, kláštereckými sportovci, DDM Volňáskem a stánky.
Tradiční jednodenní hudební festival v letním kině. Vystoupí: Trojka, Kurtizány z 25. avenue, UDG a Divokej Bill.
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Na pohodu
Jmenuji se orel
Pohádkové odpoledne
Večer pod lampiony
Den pro čtenáře Martina
Klášterecké promenády

Večer pod lampiony
Ahoj léto!
Matky
Prohídka zámeckého parku
Laskavá hudba pro tři
Očista navždy
Sváteční sunset
Temperamentní tango Argentino
Swing na zámku
Ubal a zmiz
Miro "Meky" Žbirka
Black Widow
Irena Budweiserová - mozaiky
Lenka Filipová a hosté
Rašovické dunění
Letní country
Maxinožka 2
Black Widow
Mládí na podiu
Cigánski diabli
Spirála strachu: Saw pokračuje
Raya a drak
Zabijákova žena a bodyguard
Z pohádky do pohádky
Space Jam: Nový začátek
Gump - pes, který naučil lidi žít
Rozhněvaný muž
Den Ohře
Croodsovi: Nový věk
Úniková hra: Turnaj šampiónů
Expedice džungle
Mikulovický kostel
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
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V domově pro seniory oslavili s paní Marií
Vohánkovou její 100. narozeniny

Onen velký den nastal 15. června. Paní Marii čekala nádherná oslava se spoustou květin,
dárků, krásně prostřenou tabulí a elegantním dortem, na kterém se tedy už poprvé objevilo
trojčíslí. Veškeré přípravy ovšem probíhaly v utajení, aby netušila, co se pro ni chystá.
O to více se pak všichni radovali z jejího překvapení i dojetí. Z fotografií to není patrné,
ale místnost byla plná lidí. Poté, co paní Marie vstoupila, zazněl potlesk a uviděla zástup
známých milých tváří z řad rodiny i personálu domova. Každý pro ni měl rudou růži. Mezi
gratulanty nechyběl ani pan starosta Štefan Drozd a zástupkyně města Žatec, odkud oslavenkyně pochází. Ta přivezla jako dar velký nazdobený koláč. Členové rodiny nám prozradili, že měli manželé Vohánkovi v Žatci hospodu, a když o ni přišli, pracovala paní
Vohánková 21 let v místní cukrárně. Po léta také věrně a s láskou pečovala o svou rodinu.
Samozřejmě ne vždy jí bylo v životě lehko, ale ačkoliv přišla o manžela i o jedno ze svých
dvou dětí a sama si prošla vážným onemocněním, nežehrá na život, nestěžuje si, naopak
je dodnes optimistická, veselá a spokojená. Těžkostmi se nenechá zlomit a bere vše tak,
jak to přijde. Že by právě v tom mohl být recept na dlouhověkost?
Milá paní Marie, co nejsrdečněji gratulujeme k nádherným kulatým narozeninám a přejeme Vám do dalších let spoustu podobných radostných okamžiků, mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Po úspěšné akci nám do redakce přišlo ještě toto krátké poděkování:
Rády bychom touto cestou poděkovaly celému týmu MÚSS v Klášterci nad Ohří, paní ředitelce Lizákové, paní Šupové a panu starostovi Drozdovi za překrásnou oslavu 100. narozenin naší maminky, babičky a prababičky Marie Vohánkové. Nemůžeme vyjmenovat
všechny zaměstnance MÚSS, ale nejmenovaní ví, jakou skvělou přípravu a práci odvádějí.
Přejeme všem pěkné dny. Jana Sedláčková a Jiřina Strejcová
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
čas letí tak
rychle,
že
jsme již na
konci první
poloviny
letošního roku. Pandemie
slábne, radost z omezení
našich životů jistě nikdo
nemá, nicméně konec první
poloviny roku 2021 běží již
směrem k normálnosti tak,
jak jsme byli všichni zvyklí.
Je to velmi znát i na chodu
našeho města.
Oddával jsem letos první dva
krásné páry v našem zámeckém parku. Odstartoval
u nás rovněž další ročník
závodů Ohřecká osmička
s velmi pěknou účastí více
než tří set běžců či chodců.
Velmi pěkné bylo také setkání příznivců německého křepeláka v Klášterci nad Ohří,
jež potvrdilo zájem o další
podobná shledání. Jsou to
krásní lovečtí psi a jejich
majitelé se v areálu našich
lázní sešli poprvé. Slova
chvály na naše město a úžasné prostředí od účastníků
z různých míst celé naší vlasti
se poslouchají moc hezky.
Na pozvání střeleckého klubu proběhla tradiční soutěž
„O pohár starosty města“,
výsledky střelců z různých
koutů naší země byly opět
obdivuhodné.
Nejbáječnější pocit jsem
však měl při pohledu do rozzářených dětských očí při
fotbalovém turnaji těch nejmladších v Rašovicích. Osmnáct mužstev celého Chomutovska, jejich rodiče, babičky
a dědečkové tak mohli při
první akci obdivovat nově
zrekonstruovaný areál. Díky
pořadatelům se podařilo akci
zvládnout i logisticky. Patří
jim velký dík.
Velmi se těším na další sportovní či společenské akce.
Nejdříve tedy již na Klášterecké hudební prameny,
pana Jaroslava Svěceného
a jeho hosty.
Krásné prázdniny a dovolené.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaostřeno na sportovní zařízení a hřiště ve městě
V červnovém čísle Kláštereckých novin se zaměříme na sportovní zařízení a dětská hřiště ve městě, která se
průběžně budují, renovují a modernizují. Léto vybízí k různým sportovním aktivitám, ale je i obdobím, kdy se
město věnuje údržbě zimního stadionu nebo lyžařského areálu Alšovka.
Na zimním stadionu byl
dokončen servis kompresoru ve strojovně chlazení,
v jehož rámci byly vyčištěny
voštiny kondenzátoru chlazení pro zvýšení jeho účinnosti.
Zároveň proběhla oprava
dešťové kanalizace s vyústěním do Kláštereckého potoka. V hale zimního stadionu
nyní finalizují opravy pánských toalet pod východní
tribunou.
Ve sportovním areálu právě
probíhá oprava přístupového schodiště na volejbalové kurty a během července
by měly být instalovány
záchytné sítě za brankami

hlavního fotbalového hřiště. U přilehlých tenisových
kurtů ve sportovním areálu
byla dokončena oprava tréninkové stěny.
V lyžařském areálu Alšovka
se v letošním roce rozšíří systém zasněžování.
Mezi ulicemi Pionýrů
a Lesní by přes prázdniny
mělo vyrůst nové sportov-

ní hřiště. V rámci projektu
participativního
rozpočtu
Společně pro Klášterec již
vzniklo v areálu Fotbalového klubu Rašovice zbrusu
nové dětské hřiště. Navštěvovat ho můžete denně od 8
do 22 hodin do konce října,
v zimním období pak do
20 hodin.

Pojďme tvořit společně! Společně pro Klášterec
Opět máte možnost zasílat
své návrhy a nápady, co by
se mohlo v našem městě
realizovat, je tu již 5. ročník
projektu participativního
rozpočtu Společně pro Klášterec. Veřejnost navrhuje, veřejnost hlasuje,
město buduje. V době
odeslání novin do tisku bylo
před zasedáním zastupitelstva, kde se schvalují pravidla nového ročníku. Pokud
se návrh nezměnil, pravidla
jsou následující: Projekty
musí být realizovány na
nemovitostech města (stavby a pozemky). Náklady
mohou být v maximální výši
250.000 Kč, neváhejte však
přicházet i s nápady, které
nesou mnohem nižší náklady, alespoň jich budeme

moci realizovat více. Město
na vítězné projekty, o kterých opět rozhodnete v prosinci hlasováním, vyčlenilo
částku 1 milion Kč. Své
návrhy zasílejte od 1. července do 30. září 2021 na
podatelnu městského úřadu
nebo
elektronicky
na
e-mail: spolecneproklasterec@muklasterec.cz. Doporučujeme návrhy konzultovat
před
jejich
odevzdáním, aby splňovaly všechny náležitosti.
Pomůžeme vám také
s odhadem finančních
prostředků, poradíme
s
přípravou
návrhu
a vyhnete se tak případnému vyřazení projektu
ještě před hlasováním.

Koordinátorky projektu:
Adéla Václavíková
(474 359 686, vaclavikova@muklasterec.cz),
Radka Hodicová (474 359 645,
hodicova@muklasterec.cz).
Připomeňme si, které vítězné
projekty se realizují v letošním roce. Nejvíce hlasů získal
návrh Jana Filáka na opravu
povrchu
komunikace
v Klášterecké Jeseni.
S prací se začalo ihned na
jaře a je hotovo. Na druhém
místě se umístila bezpečná
vyhlídka v zámeckém parku, kterou navrhl Jan Šmejc.
Zpevnění povrchu na skále
u jezu a instalace zábradlí
proběhne v koordinaci se stavebním úřadem a památkáři,
nyní se projektuje. Bronzovou příčku obsadila instala-

ce tří herních prvků do
areálu fotbalového klubu
v Rašovicích, projekt Jana
Vojče. S realizací se začalo
na jaře, již je také hotovo.
Čtvrté místo obsadila Petra
Žihlová s nápadem na umístění lanového prvku v Petlérské ulici naproti stadionu.
Protože
se
nyní
kompletně
rekonstruuje
chodník v Petlérské ulici včetně cyklopruhu, s instalací se
začne po ukončení prací, tedy
v srpnu či v září tohoto roku.
Jelikož se v roce 2019 mohlo
dle finančních možností
vybudovat pět návrhů veřejnosti a v ostatních třech ročnících čtyři, celkem se realizace
včetně
letošních
dočkalo již 17 nápadů
veřejnosti.
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Moderní technologie pomáhají v charitativních
projektech, a to i v našem městě

O nových technologiích se
mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však
dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako
například v projektu KLOKTEX.
Co je to projekt KlokTex?
Jde o charitativní a ekologický projekt, který byl spuštěn
s cílem pomoci těm, kteří naši
pomoc potřebují. Po celém
Česku lze najít kontejnery
s logem klokánka určené
pro sběr nepotřebného,
avšak ještě použitelného
oblečení a obuvi pro děti
i dospělé a hraček. Ty jsou
na základě konkrétních požadavků poskytovány charitativním organizacím na území
celé České republiky. Z prodeje již nevyužitelného textilu
následně podporujeme tyto

charitativní organizace v čele
s Fondem ohrožených dětí
a jeho projektem Klokánek nejen materiálně, ale
taktéž finančně. Více na
www.KlokTex.cz.
„Díky všem dárcům oblečení
a obuvi jsme v rámci projektu
finančně podpořili charitativní organizace částkou
převyšující 3 miliony
korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále navyšovat.“ říká
Ing. Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.
Město Klášterec nad Ohří se
do projektu pomoci zapojilo
již před lety.
Efektivita klíčem k podpoře
Jak už bylo řečeno, projekt
KlokTex zahrnuje stovky
kontejnerů rozmístěných

po celé republice. V rámci
projektu se tedy musí velmi
efektivně řešit provoz celého
systému, aby náklady s tím
spojené nepřevýšily přínosy.
Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz
odevzdaného textilu a obuvi.
Jeho optimální plánování
s ohledem jak na rozmístění
kontejnerů, tak zejména na
jejich naplnění, zásadně
ovlivňuje efektivitu celého
procesu a má přímý dopad do
celkových nákladů.
Vedení projektu KlokTex si
pro řešení optimalizace
svozů vybralo technologii od
společnosti Sensority, s.r.o.
Jedná se o inteligentní systém čidel, která byla osazena do našich charitativněekologických kontejnerů. Ta
nám signalizují naplněnost
sběrných nádob a díky tomu
plánujeme svozové trasy.
V rámci města Klášterec nad
Ohří již máme zmíněnými čidly osazeny všechny naše kontejnery. K měření čidla využívají infračerveného laseru,
což umožňuje snížit energetickou náročnost a prodloužit
životnost
baterie.
Data
o naplněnosti kontejnerů jsou
pro nás pohodlně dostupná
v aplikaci a dokážeme obratem reagovat na případné

přeplnění. Výsledkem je snížení
počtu
výjezdů
o 50 %, přesné plánování
trasy, úspora nákladů,
zrychlení procesu sběru
a taktéž snížení rizika
poškození odevzdaného
textilu.
Nicole Nouir Křížková,
ředitelka projektu ■

Hledáme nového redaktora Kláštereckých novin
Líbí se vám Klášterecké noviny? Chtěli byste se podílet na
jejich tvorbě? Baví vás psaní,
kreativní práce s textem, fotografování, jste komunikativní,
máte hlavu plnou nápadů, ale
zároveň umíte pracovat systematicky a zvládnete i všudypřítomnou administrativu?
Jsou vám cizí slova jako „spontální a pernamentně“? Zajímáte se o dění ve městě? Přidejte
se k nám. Odměnou vám bude
přátelský kolektiv odboru
komunikace a cestovního
ruchu, kde si kromě tvorby
novin vyzkoušíte i práci v inforNovinkou v Kláštereckých novinách jsou QR
kódy, které vás odkážou
na bližší informace či
fotogalerii.

mačním centru nebo galerii,
protože táhnout za jeden provaz se vyplatí.
Naším požadavkem je zejména vynikající znalost českého
jazyka a schopnost formulovat poutavé texty. Výhodou
je zkušenost s tvorbou novin
či správou sociálních sítí,
základní orientace v grafických programech, znalost

cizího jazyka či řidičské
oprávnění.
Pokud se rozhodnete přiloženou nabídku využít, přihlaste
se do výběrového řízení do

16. července 2021. Veškeré
podrobnosti najdete na webu
města www.klasterec.cz, případně můžete využít i přiložený QR kód.

Odložené sklo způsobilo úraz
Rádi bychom upozornili
majitele hrobových míst,
aby nepokládali vázy, prázdné skleněné obaly od svíček
a další předměty mimo místa k tomu určená. Když
pomineme estetický důvod,
hrozí zde nebezpečí úrazu,
například při sekání trávy.
V současné době probíhá
úklid hřbitova a stávající
nepořádek bude vyvezen.
Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNĚ
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Mikulovický kostel se veřejnosti otevře na konci
července, proběhne mše i výstava

Ve středu 9. června se na
hřbitově zaniklé obce Mikulovice u kostela sv. Mikuláše
konalo odhalení pamětní
desky, která bude symbolicky připomínat zesnulé a uložené na bývalém hřbitově,
který byl přeložen do Kadaně
a Klášterce nad Ohří.
Úvodního slova se ujali hlavní
iniciátoři celé akce ze Shromáždění německých spolků Lucie Römer, prezident
organizace Martin Dzingel

a zástupci města Klášterce
nad Ohří. Zazněla slova
o místním kostelu, hřbitově
a zaniklé obci. Děkan
z kadaňské farnosti Josef Čermák umocnil celou akci povídáním o Ohři a přátelství.
Následovala modlitba za zesnulé. Hudební doprovod této
události zajistila Adéla Kodytková svým zpěvem a hrou na
ukulele.
Pro pamětní desku s českoněmeckým nápisem bylo
vybráno místo hned u hlavního vchodu. Po jejím odhalení byl otevřen kostel sv.
Mikuláše a všichni se mohli
podívat dovnitř, obdivovat
malby a načerpat zdejší energii. Kostel se před cca 18 lety

dočkal nové kopule a před cca
2 lety nové střechy a zasklení
oken. Využíván je jen párkrát
do roka, například k mikulášské mši a v květnu ke mši
svaté. Jindy je kostel bohužel
uzavřen.
Společně s Vlastou Fišrovou
pro vás však chystáme otevření kostela, a to v sobotu 31. července od 13 do
18 hodin. Přijeďte vy, milí
Klášterečtí, Kadaňští i všichni
bývalí obyvatelé Mikulovic,
Vernéřova, Pavlova, Potočné
a dalších blízkých i vzdálenějších míst.
V 15 hodin se uskuteční
mše, které se ujme děkan
Josef Čermák z kadaňské
farnosti. Po celou dobu zde
budu a rád zodpovím otázky
ohledně zrušení vesnic a dalších osudů mikulovického
kostela. Chystáme výstavu
obrazů a fotografií. Ty si
budete moci prohlédnout od
13 hodin do 15 hodin a po

mši pak od 16 hodin do
18 hodin. Díky iniciativě paní
Vlasty Fišrové, za což jí tímto
moc děkuji, jsou pro
návštěvníky
domluveny
obrazy a sochy od Jitky
Kůsové, obrazy Jany
Sádrikové a Evy Čermákové a fotografie Vlasty Fišrové. Na akci bude s největší
pravděpodobností vypraven
autobus za finanční podpory

města Klášterce nad Ohří. Do
konce července by zde měla
být umístěna i pamětní deska pro Vernéřovské. Doufám,
že tato akce nebude poslední. Budeme se na vás těšit.
Veškeré podrobnosti budou
zveřejněny v příštích Kláštereckých novinách a na webových a facebookových stránkách města.
Petr Kalinský ■

Známe výherce naší májové soutěže
V dubnových novinách jsme
vyhlásili májovou soutěž
o nejhezčí klášterecký polibek. Úkol zněl jasně! Posílejte
fotografie svých polibků pod
rozkvetlým stromem. Odměnou vám může být kytice růží
a lahev sektu, kterou si se
svým partnerem vypijete na
zámecké věži.
Hlasování probíhalo prostřednictvím lajků na městském
facebooku. A kdo se stal tím
toužebně očekávaným vítězem? Vyhrála fotografie, jejíž
autorkou je Nikola Chalupníč-

ková, která od uživatelů facebooku obdržela přesně 303
palců.
Svou výhru si Nikola i s manželem užijí 5. července během
koncertu Laskavá hudba pro
tři, který je součástí Kláštereckých hudebních pramenů.
Fotografii z výherního večera
samozřejmě
zveřejníme
v Kláštereckých novinách
a manželům Chalupníčkovým
přejeme, aby si za zvuku
houslí Jaroslava Svěceného
užili krásný a romantický
večer jen pro ně dva.
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Nová mini verze seniorské obálky k vystřižení se nyní
vejde třeba i do peněženky
Město Klášterec nad Ohří se
v roce 2019 připojilo k projektu s názvem „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ a zajistilo pro
své občany tzv. I.C.E. kartu
– seniorskou obálku, která
může zjednodušit a urychlit
práci záchranným složkám
v případě tísně a ohrožení
zdraví nebo života tím, že
obsahuje mimo jiné důležité

✂

✂

✂

informace zejména o zdravotním stavu dotyčného pacienta. Seniorská obálka tak
bezmála tři roky pomáhá
nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo
života v jejich domácím
prostředí.
Původní verze ve formátu
A4 je vhodná právě pro umístění v domácnosti (na lednici
či vchodové dveře).

Nová mini verze se vejde
například do peněženky a lze
ji vystřihnout z novin. Je také
umístěna jak na webových, tak
na facebookových stránkách
města k vytištění a vystřižení.
K dispozici bude nadále
u obvodních lékařů, pečovatelek, v knihovně, infocentru,
pitných pavilonech v Kyselce,
na městském úřadě či přímo
na jeho sociálním odboru.

Obě verze, ať klasická na
připnutí na lednici, nebo mini
verze,
jsou
dostupné
i na webových stránkách
seniorivkrajich.mpsv.cz.
Navíc jsou nově vybaveny
kolonkou pro vepsání informací o očkování jejich majitele.
Věříme, že v našem městě
budou pomáhat i tyto seniorské obálky.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Dagmar Knížetovou
Tentokrát jsme měli tu čest popovídat si s dámou, kterou zná snad celý Klášterec. A nejen ten. Spolu se svými
tanečními partnery provedla v místním kulturním domě
tanečními kurzy již celé generace mladých lidí, a přesto
jí to neubralo na jejím elánu a energii. Stále dělá vše
naplno a s chutí. Ve svých bezmála 70 letech se aktivně
věnuje sportu a kromě toho chystá opět další ročník
tanečních kurzů pro mládež. Obvykle se konají od září
do prosince, ale v Klášterci nad Ohří začnou tentokrát
mimořádně až v lednu, a to již ve zbrusu nových prostorách kulturního centra. Ti, kdo se do tanečních teprve chystají, se v rozhovoru dozví, co od kurzů mohou
očekávat nebo co si obléci, než pro ně poprvé zazní
ono: „Dámy a pánové, zadejte se.“ Pro ty, kteří už to
mají naopak za sebou, je zase velkou přidanou hodnotou tohoto čtení příležitost vytáhnout po letech upomínkovou fotografii, znovu omrknout účesy a šaty
z více nebo méně vzdálené doby, připomenout si známé
tváře a zavzpomínat… Třeba na dotyk vlhkých rukaviček v dlani, velkou radost, když se daří se na parketu
sladit, pivní špičku některých tanečníků nebo na lásku,
která nestihla zevšednět… A co se přitom vybaví vám?
Paní Dagmar, pro mnohé
jste známá jako pořadatelka tanečních kurzů pro
mládež, což chápu spíše
jako sezónní záležitost,
zároveň o vás vím, že jste
absolventkou umělecké
školy. Čím jste se tedy
živila?
Pracovala jsem v Okresním
kulturním středisku v Chomutově. Po mateřské jsem
nastoupila na stáž do bývalého okresního národního
výboru na odbor kultury
a zároveň jsem 5 let dálkově
studovala taneční konzervatoř na Ústavu pro kulturně
výchovnou činnost v Praze.
Mnoho let jsem také pracovala v knihovně. Poté jsem
dostala místo na městě na
majetkoprávním
odboru.
Pořádání tanečních byl pro
mne koníček, kterému jsem
se věnovala po večerech.
Nikdy jsem to nedělala pro
peníze. Odměny za to byly
nízké, bylo to pro nás jen
takové drobné přilepšení
před Vánoci.

Mám doma fotky
ze všech
tanečních kurzů.
Kdy jste začala s tanečními a kdo byl vaším tanečním partnerem?
Začala jsem v chomutovském divadle v roce 1973
s panem Stanislavem Gráfem. Pan Gráf už učil déle,

pro mě to byl první rok. Stal
se mým dlouholetým tanečním partnerem. Vedli jsme
kurzy v Chomutově, Klášterci
nad Ohří a Litvínově. Když se
po čase odstěhoval, tančila
jsem se svým manželem
Zdeňkem Knížetem, a to
i závodně. Měli jsme rádi
všechny tance – jive, quickstep, troufli jsme si i na akrobatické prvky rock 'n' rollu,
na plesech jsme mívali na
starost předtančení... Ale jak
to někdy bývá, rozešli jsme
se a později jsem začala znovu tančit s panem Gráfem,
který se přistěhoval zpět.
Bydlel v Klášterci nad Ohří.
Když už tančit nemohl, rád
chodil alespoň na můj věneček nebo prodlouženou.
Bohužel zemřel nedávno v 86
letech na covid. Byl mým
kamarádem 50 let, znali
jsme se od roku 1970, pomáhali jsme si, přátelství s ním
pro mě bylo víc než manželství. Dnes mi v tanečních
pomáhá mladý muž z Klášterce nad Ohří, který chodil
do mých kurzů.
Je mi moc líto, že jste přišla o blízkého přítele.
Řekněte mi, co vás na
pořádání tanečních kurzů
baví?
Dělám to moc ráda. Asi nejvíc mě baví ten posun od
lekce k lekci. Ne všichni jsou
pohybově nadaní. Vidím, jak
špatně stojí nebo sedí,
a dávám jim vzor. I v tom,

ních pak přijdou v botách na
jehlách, ve kterých neumí
chodit, natož tančit…
Co se týká pánů, hodí se klasický oblek s kravatou nebo
motýlkem. Doporučujeme
jim, aby měli bílé látkové
rukavičky z důvodu, že se jim
potí ruce, což je při dotyku
nepříjemné, ale nenutíme je
do nich, jen jim to nabízíme.

jak by se měli obléknout.
Začnou o sebe více pečovat,
učí se a pak jde najednou
celý sál stejně, jsou úžasní,
šikovní, usmívají se, jsou
spokojení, že jim to jde…
Mám z toho radost, nabíjí
mě to. Dávám jim svou
energii a oni mi ji nakonec
vrací. Někdy, když se sejde
dobrá parta těch, kteří se
chtějí učit a rychle se posouvají, dojme mě to a je těžké
se s nimi rozloučit. Mám
doma fotky ze všech tanečních kurzů, které jsem kdy
vedla.
Prozradíte nám, jak by
měl vypadat takový vhodný oděv do tanečních?
Děvčata mohou zvolit jakékoliv letní šaty nebo sukni
a decentní halenku. Sukně
by měla být spíše rozšířeného střihu, „áčková“, aby se
jim dobře tančilo. Na prodlouženou a věneček zase
potřebují šaty střední délky.
Nemusí si pořizovat plesové
za x tisíc. Právě drahá výbava může některé od přihlášení zbytečně odradit, ale
o tom taneční nejsou. Také
nedoporučuji šaty s obručemi, které dívky obléknou
často na závěrečný věneček,
a pak zjistí, že v tom neumí
tancovat. Pokud jde o boty –
nejvhodnější jsou nějaké
s nízkým podpatkem, nejlépe o výšce 2 cm, s plnou špičkou a plnou patou, dříve se
jim říkalo tak zvané „kačenky“. Dnes chodí děvčata venku v teniskách, a do taneč-

Je lepší, když se do tanečních hlásí rovnou celý
pár?
Páry nepreferuji. Z jistého
hlediska je dokonce lepší,
když ho předem nemají.
Zamilované dvojice se často
nechtějí s nikým střídat, kvůli
tomu druhému se nesoustředí, nedávají pozor, špatně se
spolu učí a dělají stejné chyby. Počty dívek a mladých
mužů hlídá zpravidla kulturní
zařízení, kde se na kurzy přihlašují, tak, aby byly vyrovnané, případně osloví účastníky předchozích ročníků,
zda by chtěli za zvýhodněných podmínek chybějící
počty doplnit.
Má současná mládež
o kurzy společenského
tance stále zájem?
Zájem samozřejmě klesá.
Dříve jsme měli kurzů třeba
šest, od pondělí do středy
denně po dvou za sebou,
dnes naplníme s bídou jeden.
Dělávali jsme nábory přímo
na školách. Dnes zveme
pomocí webových stránek
a sociálních sítí. Největší
zájem mívají tradičně studenti gymnázia a střední
průmyslové školy. Tím ale
ostatní školy nepodceňuji.
Přičítám to celkově tomu, že
dnes mají mladí lidé spoustu
nabídek k tomu, jak trávit
volný čas. Za nás to tak
nebylo. To samé platí pro
pokračovací kurzy.
Nenapomohla ke zvýšení
zájmu
minimálně
ve
svých začátcích ani oblíbená televizní soutěž Star
Dance?
Star Dance přilákalo do
tanečních spíš dospělé. Ti se
hlásí často také ve chvíli, kdy
jdou do tanečních jejich děti.
Navštěvují kurzy, aby si
předtím sami tance osvěžili
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO

a mohli si s nimi pak zatančit. Každopádně jsem přesvědčená o tom, že jako se
běžně jezdí na vodu, lyže
nebo kolo, úplně stejně patří
k elementárnímu vzdělání na
střední škole základy společenského chování a naprostý
základ společenských tanců.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Mám v oblibě spíše naši českou kuchyni, nejraději samozřejmě řízeček, ale jím všechno a jím s mírou. Sama
také ráda vařím a peču, když mám pro koho.
Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Líbí se mi všechny barvy kromě černé, protože ta mi
už nesluší. Nejraději mám tyrkysovou, červenou nebo
sytě zářivě modrou.

Holý základ se
naučí každý.
Nohy máme jen
dvě.
Máte za ta léta odpozorováno, jaké druhy tanců
mají
mladí
tanečníci
zvlášť v oblibě a které
naopak méně?
Každý kurz je jiný. Obecně
by se ale dalo říci, že nenávidí polku, ale pak ji hrozně
rádi tančí. Dalšími oblíbenými tanci jsou jive a cha-cha.
K těm těžším, a proto možná
méně oblíbeným, patří valčík, který je poměrně rychlý,
a tango, jehož obtížnost
nespočívá ani tak v krocích,
ale spíše v tom, že při něm
musíte dobře vnímat rytmus.
Co když je člověk, jak se
říká, „dřevo“ a k tanci
nemá vlohy? Umíte si
poradit i s takovými
tanečníky?
Snažím se je to naučit,
vysvětlit jim to znovu o přestávce nebo před zahájením.
Pokud dobře poslouchají, tak
to zvládnou. Ten holý základ
se naučí každý. Nohy máme
jen dvě, nic moc dalšího se
s tím vymyslet nedá.
Velkým fenoménem spojeným s tanečními kurzy
mladých bývá alkohol,
který
byť
nezletilým
tanečníkům dodává na
kuráži a odbourává trému. Jak tohle zvládáte?
Může to být problém. Samozřejmě nezvu na taneční
lekce zároveň policii, aby
prováděla dechové zkoušky.
Účastníkům svých kurzů
jasně sděluji, že mají pít
pouze nealko, ale nemohu
uhlídat sto lidí. U obsluhy
baru jsem často platila za
semetriku. Musela jsem hlídat i je. Na jedné z prodloužených dokonce rovnou připravili na stoly popelníky

ROZHOVOR S...

Kde nejdále jste byla ve světě?
V Kanadě. Byla jsem tam na dovolené. Jiné mé zahraniční cesty jsou spojené se závodním tancem a krasobruslením. Tančila jsem i v Rusku.
Jaké máte koníčky?
Kromě tancování a krasobruslení mám dům se zahradou, péče o ni spolu s cestováním nebo ručními pracemi
patří k dalším příjemným činnostem. Dříve jsem hodně
pletla nebo šila, hlavně kvůli dětem, ale šila jsem si
sama také plesové šaty. Stále je mám doma ve skříni,
nemohu se s nimi rozloučit. Vždy jsem se cítila nejlépe
v tom, co jsem si ušila. Střih jsem si vymyslela, nebo
jsem ho převzala z časopisu. Jeden z mých největších
koníčků je v současnosti angličtina. Začala jsem s ní
spolu s mým návratem ke krasobruslení, zjistila jsem,
že na mezinárodních soutěžích se bez ní neobejdu. Učím
se ji třetím rokem.

a nosili pivo na sál. To mě
tehdy velmi rozčílilo a šla
jsem si to s nimi hned vyříkat. Někdy se stává, že mladým alkohol na slavnostních
večerech kupují dokonce
přímo jejich rodiče a vybízejí
je, ať si dají na kuráž…
Povídáme si celou dobu
o tanečních a přitom bych
málem zapomněla na to
zeptat se, jak jste je prožila v mládí vy?
To je trochu paradox, protože
ačkoliv mám za sebou spousty kurzů, které jsem vedla,
sama jsem jimi neprošla. Do
tanečních chodila moje starší
sestra a doma mi vždycky
ukázala, co se učila. Protože
jsem kroky rychle zvládla,
rodiče usoudili, že posílat mě
do tanečních by byla zbytečná investice, a začala jsem
chodit rovnou do tanečního
klubu. Možná o to víc si teď
taneční kurzy s mladými užívám.
Vraťme se teď znovu ještě
na začátek vašeho příběhu. Předpokládám, že se
sportem jste začala už od
mládí.
Sportuji v podstatě od
malička. Začala jsem s kra-

Co vám dal a vzal tanec a sport?
V podstatě jsem tomu dala celý život. K tomu musím
říct, že vše, co jsem v životě dělala – ať už to byla práce
na úřadě, taneční nebo cokoliv jiného, dělala jsem to
ráda, bavilo mě to a nedělalo mi to nikdy problém.
Nebyla jsem znuděná ani otrávená. Dozvěděla jsem se
přitom něco víc, naučila se něco nového, vždy mě to
posunulo někam dál.

sobruslením, když mi byly
čtyři, mimochodem pamatuji v Chomutově ještě otevřený stadion. Krasobruslení bylo vlastně velkým snem
mojí mámy, který přenesla
na mě, a tak jsem to dělat
musela, ale nevnímala jsem
to jako dril, dělala jsem to
ráda, všechno mě to bavilo.
V 10–11 letech jsem vyhrávala okresní soutěže a jezdila na mistrovství republiky, závodila jsem s Hankou
Maškovou. V 18 letech jsem
pak přešla na tanec a ke
krasobruslení jsem se znovu vrátila až nedávno
v mých 67 letech. Jsem
zaregistrovaná v Krasobruslařském klubu Chomutov. Účastním se i mezinárodních soutěží.

krajských soutěžích. Z 99 %
jsem všechny vyhrávala.
V zahraničí je to trochu
jinak, věkové kategorie jsou
tam nastavené maximálně
v rozmezí 10 let. Soutěžím
v disciplínách volná jízda
a tak zvaný „artistic“. Několikrát jsem vyhrála mistrovství světa, v artisticu jsem
byla vždy druhá. Vloni v lednu jsme ještě stihli Olympijské hry v Innsbrucku. Ve
volné jízdě jsem obsadila
1. místo. Bývá tam skvělá
atmosféra,
potkáte
se
s hvězdami jako je Sabovčík, Ševčenková, Barna
nebo Midori Ito a všichni
jsou normální, skromní,
baví se s vámi, jdou se
s vámi vyfotit, je to velký
zážitek.

To je úžasné. Můžete zmínit některé ze svých sportovních úspěchů z poslední doby?
V Česku závodím s dívkami
a chlapci od 16 do 75 let na

Upřímně vám gratuluji
ke krásným umístěním,
děkuji za milý rozhovor
a přeji pohodové léto.
Kateřina Šmahelová ■
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Zpěvačka Irena Budweiserová vystaví v galerii Kryt mozaiky

V září minulého roku proběhla
v zahradách kostela Nejsvětější Trojce narozeninová
oslava samotného kostela.
Slavil 350 let od vysvěcení
a popřát mu přijela také Irena
Budweiserová, česká zpěvač-

ka a jedna ze stálic české folkové skupiny Spiritual kvintet, kterou před několika lety opustila.
A právě tehdy
začala tvořit
mozaikové
obrazy, které
v Krytu představí.
„Po odchodu
ze
Spiritual
kvintetu bylo
o trochu míň zpívání a potřebovala
jsem
se
zaměstnat.
A k tomu jsem měla velkou
touhu tvořit rukama a zažít
radost i jinak, než jen hudbou. Kamarádka keramička
mi nabídla, ať zkusím u ní

v ateliéru udělat pár věcí s hlínou. Jenže kdybych dělala
keramiku,
musela
bych mít pec, ateliér…”
V galerii Kryt se
dozvíte, proč
začaly mozaiky Irenu zajímat, jak vůbec vznikají,
poví vám něco
o technice výroby či informace
o jejích výstavách,
kterých má za sebou nespočet.
A jako každý rok na začátku
prázdnin i Irenu Budweiserovou na vernisáži hudebně
doprovodí houslista Jaroslav

Svěcený. Výstava bude
zahájena v pátek 9. července v 17 hodin a potrvá až do
konce srpna.

Klášterecká kapela vydala album s názvem Trilogie
Klášterecká „tricore“ kapela TROJKA, kterou jste mohli již několikrát vidět a slyšet na veřejných akcích, nahrála
a vydala letos v dubnu svoji debutovou desku s názvem TRILOGIE.

Jde o kvalitní kousek
z domácí dílny, který si již
našel své fanoušky a je cílený na širokou škálu posluchačů. Progresivní muzika

s českými texty kopíruje
současný stav společnosti
a vtáhne posluchače do víru
nepodbízivých
melodií
a hudebních obratů. Celkem
13 skladeb rozezní postupně
osobní „soundsystém“, a to
doslova. Profesionálně zpracovaná nahrávka obsahuje
totiž všechny frekvence zvuku, které do ní patří. Moderní
doba si žádá moderní postupy, a tak je CD zaštítěno
hudební
společností
SUPRAPHON, která ho vzala
pod svá křídla.
Posluchač si desku může
pořídit i v progresivním formátu MP3, a to velmi levně
buď na stránkách Supraphonu, nebo na internetových

Zažijete horké chvíle i příběhy,
ze kterých mrazí
V informačním centru pod
radnicí jsou nyní nově
v prodeji téměř všechny
detektivky místního spisovatele Zdeňka Kubáta
včetně novinky s názvem
Osudový zkrat.
Jejich cena se pohybuje od
200 do 230 Kč. Přijďte si pro
letní odpočinkové čtení. Otevřeno je zde denně od 9 do
17 hodin.

TROJKA je klášterecká
hudební skupina, která
vznikla v roce 2018 ve složení: Jarda Panuška –
kytara, zpěv, texty; Marek
Hudák – baskytara, arange; Jan Filák – bicí. Má za
sebou mnoho vystoupení
a dělá dobré jméno i našemu městu. Její prezentaci
naleznete na veřejných
sociálních sítích, YouTube
a na výše zmíněném webu.
V současné době se kapela
těší na léto a koncerty.
Na Vás!

GIÍ patří společnostem POINTEC Beroun, PLANTInspekta
Praha a MLK stavby Klášterec
nad Ohří.
Jarda Panuška
Foto: Jarda Janda ■

stránkách kapely: www.trojka-official.cz.
Velký dík za pomoc s TRILO-

Prohlídky zámeckého parku
se obnoví v červenci
V neděli 4. července se můžete zúčastnit komentované
prohlídky zámeckého parku
s Františkem Kroupou.
Dozvíte se řadu zajímavostí
z nabízených naučných okruhů, zejména z oblasti dendrologie. Vstupenky za 30 Kč si
můžete zakoupit každý den
do 17 hodin v turistickém
informačním centru pod radnicí. Sraz bude v den konání
prohlíky v 15 hodin u kašny
před zámkem.
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Knihovna vyhlásila amnestii a zavedla rodinnou registraci
Vážení čtenáři, hříšní i nehříšní,
máme pro vás pár nových
informací z městské knihovny.
Od 1. června platí amnestie
pro hříšníky, kteří knihovně
dluží knihy. Pokud knihy
v pořádku vrátíte do konce
července, bude vám odpuštěna dlužná upomínka.
Pokud knihy doma nemáte,
ztratili jste je, poškodili nebo
někomu půjčili, i tak prosíme,
dostavte se do knihovny a společně se domluvíme na tom,
jak problém vyřešit. V případě
ztráty byste museli zaplatit
cenu těchto knih a pokutu
z prodlení vám odpustíme.
Uhradíte pouze případné
náklady na pořízení nových
knih. Nebo se s námi můžete
dohodnout na jiné náhradě.
Například, že knihy koupíte vy
sami. V tomto případě pak
nebudete muset platit regulační poplatek za ztrátu, který
činí 30 Kč za každý výtisk.
Využijte možnosti napravit své

knižní hříchy a přijďte do
knihovny. Amnestie platí do
31. července 2021.
Další skvělá zpráva pro všechny čtenáře: S platností od
1. června městská knihovna
zavádí nový systém přihlášení, a to rodinnou registraci.
Týká se zejména rodin,
z nichž naši knihovnu navštěvuje více členů. Nyní je možné přihlásit za plný poplatek 150 Kč jednoho
z rodiny a ostatní budou
přihlášeni za symbolickou
1 Kč. Může se jednat
o maminku či tatínka a k nim
přidružené jedno či více dětí,
nebo například o manžele.
Dosud to bylo tak, že když
manželé nechtěli mít každý
svůj vlastní průkaz, museli
vždy přijít pouze spolu na ten
společný. To už nebude nutné. Každý člen rodinné registrace bude mít svůj vlastní
čtenářský průkaz a může
knihovnu navštěvovat nezávisle na ostatních.

Pasování druháčků na čtenáře (třída 2.B ze ZŠ Školní)
Rodiny, které si v naší
knihovně založí rodinnou registraci, budou mít i další výhody, a to například slevu na
jakoukoli akci pořádanou kulturním centrem ve výši 10 %

ze vstupného. Tuto slevu však
bude možno uplatňovat až po
spuštění rezervačního systému, což by mělo být brzy.
Tomáš Barták
vedoucí kulturního centra ■

Registrujte se do projektu Rodinné pasy a využívejte slevy
na služby, výrobky a volnočasové aktivity
Rodinné
pasy jsou
aktivitou
jednotlivých krajů.
V současné
době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina,
v Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Ústeckém kraji, Jihočeském kraji, Královéhradeckém kraji a městě
Kroměříži. Vznikly jako projekt na podporu rodin
s dětmi. Jeho podstatou je
vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších
výhod rodinám s dětmi do
osmnácti let věku.
Zapojení do projektu je pro
rodiny zdarma. Na základě
registrace
je
rodinám
(i neúplným tzn. také nesezdaným partnerům a jejich
dětem, samoživitelům, osobám majícím dítě v péči)
vystavena karta Rodinné
pasy. Její výroba a dodání
trvá asi čtyři týdny. Podmínkou je trvalé bydliště
v zapojeném kraji nebo
městě a alespoň jedno dítě

v rodině do věku 18 let.
Karty jsou platné do okamžiku, kdy nejmladší dítě v rodině dosáhne plnoletosti. Držitelé Rodinných pasů mohou
využívat slevy ve výši 5 až
50 % u vybraných poskytovatelů nejen na území celé
České
republiky,
ale
i vybraných subjektů v Dolním Rakousku nebo na

Slovensku. Kde můžete slevy uplatnit a jak se registrovat
se
dozvíte
na:
www.rodinnepasy.cz.
PRO FIRMY: Proč se stát
poskytovatelem slev v síti
Rodinné pasy?
Zapojením do projektu se
stáváte poskytovatelem slev
pro více než sto třicet tisíc

rodin v rámci České republiky. Díky oblibě a úspěchu
celého projektu stále přibývá
registrovaných rodin, a tím
také vašich potenciálních
zákazníků, kteří se o vás
dozví nejen prostřednictvím
uživatelské databáze zveřejněné na internetových
stránkách www.rodinnepasy.cz.

Šimon Čekal se stal vítězem Jirkovské palety
Známý klášterecký výtvarník Šimon Čekal obsadil
1. místo výtvarné soutěže Jirkovská paleta v kategorii dospělých. Základní
umělecká
škola
Jirkov
vyhlásila 28. ročník této
přehlídky výtvarných prací
s celostátní účastí již v roce
2020, ale přesunula ji na
letošní rok. Tentokrát soutěžícím bylo zadání téma
vodní hlubiny. Šimon zvítězil s prací nazvanou
Tajemství Titaniku. Gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci Klášterce
nad Ohří.
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Gymnazisté uspěli na výbornou a chystají se na národní kolo
významné vědomostní soutěže

Žáci GSOŠ se i letos účastnili
soutěže YPEF – Young People
in European Forests. Jedná se
o znalostní soutěž zaměřenou
na zlepšení povědomí
o významu lesů, a především zdůraznění významu
lesnictví v současné době.
YPEF je mezinárodní soutěž,
do které je nyní aktivně zapojeno deset zemí Evropy.
Za normální situace by se
úvodní kolo soutěže konalo

v šesti regionech. Pro nás to
byla vždy Střední lesnická
škola Žlutice, která organizovala regionální kolo pro Ústecký, Plzeňský a Karlovarský
kraj. Díky „době covidové“ se
bohužel vše odehrálo online.
Soutěžící čekal test a nelehká
poznávací část. V mladší kategorii nás reprezentoval tým
žáků z kvarty: Veronika
Müllerová, Matthias Nack
a Jan Král. Starší kategorii

zastupovala kvinta: Jan Vlasák, Aleš Ecler a Milan
Buriánek. Se všemi nástrahami se vypořádali opravdu
na výbornou a v obou kategoriích obsadili první místo.
Nyní je čeká kolo národní,
které se bude konat v září
v Kostelci nad Černými lesy.
Žáci i zde budou psát test celý
v angličtině, v anglickém
jazyce musí vytvořit také prezentaci na zadané téma (ješ-

tě nevíme jaké) a odprezentovat vysokoškolským profesorům. Druhý den soutěže je
věnován poznávací části
v místním arboretu, na které
odborně dohlíží Česká zemědělská univerzita v Praze.
Věříme, že ani v celostátní
konkurenci se naši studenti
neztratí. Tak jim držme palce.
Dagmar Eichlerová,
učitelka GSOŠ ■

Kolik dětí bude navštěvovat školy a školky ve městě?
Zápisy dětí do mateřských
a především do základních
škol byly letos ovlivněné
koronavirovou
pandemií
a proběhly celé online.
Některým dětem tento styl
zápisu vyhovoval, jiným
naopak chyběl fyzický kontakt s budoucí paní učitelkou.
Zápisy do prvních tříd
základních škol proběhly
v termínu od 1. do 23. dubna a mělo se k nim dostavit
celkem 178 dětí s trvalým
bydlištěm v Klášterci nad
Ohří, z toho 130 dětí s řádným nástupem, 46 dětí, které

měly odklad povinné školní
docházky, a 2 cizinci.
A jak vypadala situace na jednotlivých
školách?
Na
Základní školu Krátká dorazilo 89 žádostí o přijetí, na
Základní školu Školní se
přihlásilo
51
školáků
a Základní škola Petlérská
přijala 31 žádostí. Z těchto přihlášených dětí ze všech škol
bylo zatím rozhodnuto o 32
odkladech školní docházky.
Přijati byli všichni budoucí
žáci, v současné době dochází
ještě k vyřizování odkladů
docházky, takže ačkoliv
vychází, že v září nastoupí

139 prvňáků, toto číslo může
být nakonec úplně jiné.
Zápisy do mateřských škol
proběhly o měsíc později
v termínu od 3. do
14. května. K zápisům do
mateřské školy se přihlásilo
121 dětí, přijaté byly všechny.
Z daného počtu je 25 dětí
mladších 3 let. V září se
v mateřské škole prozatím
očekává celkem 426 dětí.
Povinné předškolní vzdělávání má ve školním roce
2021/2022 plnit 144 dětí,
z čehož jich 115 již mateřskou
školu navštěvuje.
Lucie Černá ■

Prázdninový provoz kláštereckých mateřských škol 2021
1. 7.–30. 7.

2. 8.–20. 8.

MŠ U Jablíček v Lípové ul.

Otevřená

Uzavřená

MŠ Duha v Dlouhé ul.

Otevřená

Uzavřená

MŠ Sluníčko v Lesní ul.

Otevřená

Uzavřená

MŠ Stonožka ve Školní ul.

Uzavřená

Otevřená

MŠ Bruslička v Souběžné ul.

Uzavřená

Otevřená

Od 23. 8. budou v provozu všechny mateřské školy.
O vánočních prázdninách ve dnech od 27. 12. do 31. 12. bude v provozu pouze MŠ Lesní.
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Klášterecká umělecká škola dobyla hrad Krakovec

V rámci aktivit spojených
s projektem Nadace Magdaleny Kožené ZUŠ OPEN
vyjeli žáci a pedagogové
Základní umělecké školy
Klášterec nad Ohří na hrad
Krakovec v okrese Rakovník.
A proč zrovna tam? Právě zde
se před 44 lety natáčel film
Ať žijí duchové.
ZUŠ kapela pod taktovkou
Jakuba Fischera, Drum band
Pavla Hekela, sbor Oldřišky

Krymové z Klášterce nad Ohří
a hudebníci ze ZUŠ Toužim
pod vedením Davida Tománka vrátili obecenstvo do dětských let prostřednictvím písniček z filmu.
Výtvarníci se nechali inspirovat historií hradu a okolím
a kreslili v plenéru pod vedením výtvarnice Ireny Hofhans.
Významným prvkem této
akce byl taneční obor, který
se prezentoval choreografie-

mi Do džungle a Ve větru pod
vedením Markéty Kuttnerové.
Jejich výkon sledoval bedlivě
Vlastimil Harapes, taneční
mistr, který byl patronem naší
akce.
Velkým překvapením pro
všechny byl Jiří Procházka
alias Dlouhý Janek, dětská

zentovali naši školu, a zejména Josefovi Ulrichovi za nápad
a zprostředkování.

hvězda filmu Ať žijí duchové.
Ten se s chutí připojil ke sboru, což dodalo na autentičnosti celému vystoupení.
Nádvoří hradu zaplnili diváci,
nejen místní, a rodiče žáků,
ale také nic netušící turisté,
kteří byli překvapeni, jak celý
hrad ožívá díky hudbě,
výtvarnu a tanci.
Velké poděkování patří všem
pedagogům podílejícím se na
projektu a žákům, kteří pre-

zažít s námi. Zápis přihlášek
po domluvě s vedením na
www.zusklasterec.cz.
Fotografie z našich posledních
akcí – Koncert malých umělců
a Absolventský koncert
najdete na webových stránkách ve fotogalerii.
ZUŠ Klášterec nad Ohří ■

Dobyli jsme hrad! Těšíme
se na příště!
Staň se součástí jedinečné
komunity ZUŠ Klášterec nad
Ohří a můžeš podobné akce

Ač nepropadli, studenti-senioři si zopakují ročník

Když jsme se v září loňského
roku scházeli v renesančním
sále našeho zámku, nikdo
z nás netušil, že letošní ročník Poznáváme společně

dopadne tak, jak dopadl.
Školní rok nám končí a celá
pandemická situace nám
nedovolila se společně setkat
a vzdělávat se, jak jsme byli
doposud zvyklí. Co je ale pro
vás studenty-seniory důležitá informace, všechny přihlášky se překlápějí na další
školní rok a dokonce zůstávají v nabídce i všechny
původní kurzy. Pokud by se
přeci jen našel někdo, kdo již
nemá o kurzy zájem a chce
svou přihlášku stáhnout,
napište prosím nejpozději do
31. července 2021 na ten-

to e-mail: cerna@muklasterec.cz, případně zavolejte
na 474 359 629. Co se týká
nových zájemců o kurzy, těm
bohužel nyní nemůžeme
vyhovět, z důvodu platného
naplnění kurzů. Pokud však
obdržíme více odhlášek,
budete včas informováni
o možnosti a způsobu přihlášení se. Nicméně nezoufejte,
dychtivým
zájemcům,
novým i stávajícím, můžeme
přeci jen nabídnout nový
kurz, a to „Tvůrčí psaní“, který povede spisovatelka
Renata Šindelářová. V přípa-

dě, že máte o tento kurz
zájem, přihlaste se pomocí
online přihlášky, kterou
naleznete na webu města
nebo na facebookových
stránkách města. A kdy a kde
to vše zase začne? Tam kde
jsme skončili – v renesančním sále našeho zámku,
11. září 2021, od 9.30
hodin, kam vás zveme na
zahájení dalšího nebo spíše
repete ročníku. Děkujeme
a s týmem lektorů se na vás
již těšíme.
Lucie Černá ■
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Spojení starého řemesla a moderní technologie na pozadí
přírodní scenérie nabízí nový spolek Vlaštovčí údolí

Jak jsme slíbili v předchozím
vydání Kláštereckých novin,
tak také plníme. V našich končinách se objevil nový spolek,
který se soustřeďuje převážně
na kulturně-vzdělávací a tvůrčí činnost. Podílí se na něm
v první řadě pár dvou mladých, nadšených a kreativních
lidí. Tuto dvojici tvoří Marieta
Poliaková a Jakub Kostur.
Název jejich spolku vznikl jako
volný
překlad
původně
německého pojmenování pro
místo nedaleko Rašovic na
trase cyklostezky, kde mají
své louky a statek s králíky
a slepicemi a dvěma koňmi.
Vlaštovek sem prý zalétá
opravdu hodně. Do těchto
míst uprostřed přírody a krásy
okolních kopců chtějí zvát
zájemce k nejrůznějším aktivitám a otevřít jim tak částečně i svůj soukromý domov.
Ve Vlaštovčím údolí se tak
otevře svět dětem i dospělým. Zájmové umělecké
a řemeslné kurzy nabídnou
širokou škálu workshopů, kde
si vybere opravdu každý.
V nejbližší době se zde mohou
děti zúčastnit filmového
tábora KreAnimo camp,
dětského filmového festivalu nebo tesařského kurzu. Po létě nás tu čekají umělecké kurzy, kde se zájemci
naučí například tkát, proběhne zde i kurz šití, raku kera-

miky, řezbářství, filmový
kurz a další.
Projekt
příměstského
tábora KREANIMO CAMP
jsme stručně představili již
v minulém vydání. V okolí
Rašovic by se měl letos koncem července konat úplně
poprvé. Zamýšlen je zhruba
pro dvacet účastníků. Na něj
by měl plynule navázat Dětský filmový festival ve
Vlaštovčím údolí, kde zažijí
na plátně svou premiéru
právě táborové amatérské
filmy. Jejich tvůrci na ni
mohou pozvat své rodiny
a kamarády, ale akce je určená i pro širokou veřejnost.
Pro diváky bude kromě dětských filmů připravena také
celovečerní pohádka Cesta
za králem Trollů. Festival se
uskuteční 30. července od
14 hodin.
Nabídku zajímavých a kreativních aktivit ale nechtějí
omezit pouze na dobu letních
prázdnin. Velký potenciál vidí
obzvláště v propojení vzdělání a filmové tvorby, což
může být zajímavou cestou
jak pro děti, tak i pro dospělé.
Pokud jde o spolupráci se
základními školami, mají
v tomto směru již zkušenosti.
Nedávno se například spolek
Vlaštovčí údolí spolupodílel na
projektu Open Science hub.
S vybranými žáky základních

škol z Perninku, Kovářské
a Vejprt byl spuštěn pilotní
projekt vzdělávání pomocí
filmové tvorby. Mezinárodní
projekt podpořený z dotací
Evropské unie byl určený pro
znevýhodněné lokality. Tématem byl život v Krušných
horách dříve a dnes, jež
bylo pojato globálně napříč
vyučovacími předměty s důrazem na osobní prožitek a zkušenosti žáků. Přínos této
výukové metody spočívá
v tom, že se žáci učí chápat
dané
téma
komplexně
a v souvislostech, v rámci příprav si sami vyhledávají a třídí
informace, které pro svůj film
potřebují, rozvíjí kreativitu
a při práci se světly, kamerou
nebo zvukem uplatní i technické nadání. Záměrem organizátorů je rozvinout z pilotního programu dlouhodobý
projekt.

ration společně renovují
památkově chráněné budovy.
Opravovali tak například kostel v Horním Slavkově, zámek
Lichtenwald, lázeňské altány
v Karlových Varech, kostel
v Radošově a další. Již několik
let se pravidelně účastní sympozia v Cítolibech, kde zrealizoval například dvoumetrové
sousoší dělníků. Mimo jiné se
zabývá uměleckou řezbařinou. Se sekerkou a nožem ho
to bavilo už jako malého kluka
a praxí se hodně naučil. Své
výrobky a umění průběžně
zveřejňuje na webu Vlaštovčího údolí a prodává je prostřednictvím e-shopu. Ze dřeva vyrábí například lampy
nebo květiny. Má na svědomí
také některá landartová díla
umístěná v opuštěné osadě
Königsmühle. Věnuje se vedení tesařských a řezbářských
workshopů, kde účastníkům
z různých koutů republiky
a sousedního Slovenska představuje tradiční práci se dřevem, učí je tak nejrůznějším
technikám a společně vytváří
autentická originální díla.
VZPOMÍNKA

KDO JE KDO?
Marieta má k tomuto způsobu práce blízko. Pochází totiž
z Krkonoš, kde její rodina provozuje v prostředí zrekonstruovaného statku Dům pod
jasanem. Je zde muzeum
a tkalcovská dílna, ve které
lektoři vyučují základům nejrůznějších lidových řemesel.
První filmové tábory pro děti
se uskutečnily právě tam.
Jejím oborem je dokumentární režie a v současnosti točí
zpravodajské reportáže pro
Západočeskou
kabelovou
televizi. V nich celkově sleduje
dění v tomto regionu, ale
natáčí i zakázky pro obce nebo
reklamní spoty a podílí se na
propagaci turismu.
Kuba je místní rodák a absolvent kláštereckého gymnázia.
Má za sebou několik let v restaurátorské škole a dnes se
věnuje tradiční tesařské práci.
S firmou Wood working inspi-

Dne 31. května
uběhly
dva roky, co
nás navždy
opustil milovaný tatínek, dědeček, tchán a kamarád pan
Pavel Limberk. Letos
6. června by se dožil 70 let.
S láskou vzpomínají dcery
Šárka a Pavla s rodinami.
Dne 8. června jsme si
připomněli
nedožité
95. narozeniny
naší
maminky
paní Boženy Povové
a 11. července by oslavil
100. narozeniny náš tatínek Jaroslav Pova. Vzpomeňte také
s námi. Synové a dcery
s rodinami
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POHLED DO HISTORIE

Prázdniny jsou za dveřmi a nastal čas ověřit si
vaše znalosti z historie města!

Máte rádi Klášterec a jste
patrioti? Jak dobře znáte naše
město a jak dobře čtete naše
historické články? Zkuste se
na okamžik vrátit zpět do školních lavic a zavzpomínat, jaké
to bylo při písemce z dějepisu.
Rozdíl bude jen v tom, že vás
nečeká žádné známkování,
ale naopak si díky správně
vyřešenému testu můžete
odnést některou z publikací,
které nabízíme v našem infor-

mačním centru pod radnicí.
Jestli to bude některá z knih
o Klášterci nad Ohří nebo
o přírodě kolem nás, to si určíte vy sami. Nápovědu hledejte
nejenom v minulých číslech
Kláštereckých novin!

ZAČÍNÁME
1. Latinské jméno osady, vzniklé v místech dnešního Klášterce, se poprvé dozvídáme v roce 1352. Jak toto jméno
znělo?
2. A u názvu našeho města se ještě chvíli zdržíme. Podle
koho nebo čeho dostala ona osada a později město
název?
3. Každé město má svůj znak. Se znakem Klášterce se
poprvé setkáváme v roce 1520. Víte, kde nejstarší
vyobrazení znaku města najdete?
4. I v Klášterci máme na náměstí sloup, kterému se často,
ale mylně, říká morový. Jde o sloup Nejsvětější Trojice.
Víte, z jakého důvodu byl postaven?
5. Na místě dnešního aquaparku dříve stálo koupaliště.
Úplně první koupaliště ale v Klášterci vzniklo už ve
30. letech 20. století na zcela jiném místě, víte kde?
6. Sochy v zámeckém parku, sochařská výzdoba sala terreny či náměstí. Kterému slavnému sochaři je připisováno jejich autorství?
7. Na náměstí ještě zůstaneme. Věděli byste, co stálo
v místech, kde je dnes proluka, dřevěná konstrukce
a za ní veřejné toalety?
8. V zatáčce pod kostelem Nejsvětější Trojice stojí velký
dům, č. p. 161. Víte, kterému účelu původně sloužil,
co se v něm nacházelo?
9. Poslední poprava v Klášterci proběhla v roce 1725
a souzena byla žena, která zavraždila své novorozené
dítě. Věděli byste, kde u nás pravděpodobně stávalo
popraviště?
10. Naše náměstí v průběhu času několikrát změnilo název.
Víte, jak se jmenovalo v době komunistické totality?
Správné odpovědi nám zašlete na e-mail:
redakce@muklasterec.cz.
Lenka Fricová ■

SPORT
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Karatisté přivezli několik medailí z národního poháru

Ve dnech 5. a 6. června se
v Praze konalo odložené první
kolo Národního poháru JKA
žáků a juniorů, seniorů
a dorostenců. Naši karatisté
odjížděli se smíšenými pocity,
protože trénink před závody
byl díky restrikcím poměrně
krátký. Přesto se v konkurenci neztratili a vedli si výborně.
Cesta k medailím nebyla pro
všechny stejná, protože
v některých kategoriích se
závodů účastnilo velké množství závodníků. Ale ať už byl
výsledek
jakýkoliv,
tak
pochvalu si zaslouží všichni
už jen za to, že našli po tak
dlouhé době odvahu a ctižádost se zúčastnit.
V sobotu závodili naši žáci
a junioři. Mladší žákyně Tereza Doležalová, Lada Skalská

a Nicol Matušová získaly zlato
jako KATA tým, a i v individuálních soutěžích si vedly
parádně. Bohužel Tereze
i Ladě uteklo finále v KATA jen
o pár desetin. Nikol do finále
postoupila a všechny porazila. Ke zlaté medaili moc blahopřejeme.
Poté
holky
nastoupily do KUMITE. Bojovaly jako lvice a Tereza a Nikol
se dostaly do bojů ve čtyřce
nejlepších. Prohra se zkušenějšími v kategorii není žádná
ostuda a bronz, který získala
Nikol, je úžasný.
V odpoledních hodinách
nastoupila ke svým závodům
i naše dlouhodobě vynikající
Kristýna Tesařová. Mezi juniorkami v KATA předvedla bezchybný výkon a zaslouženě
vyhrála. V KUMITE má Týna
sice nevýhodu vzrůstu, ale to
rozhodně nevadí. Dokonalá
technika a pohyblivost vedla
k bronzové medaili.
V neděli pak dorazili do Prahy
dorostenci a senioři. Nejprve
za mladší dorostence nastoupil náš výborný závodník
David Vyhnálek. V KATA mezi
obrovskou
konkurencí
postoupil vyřazovacími koly
mezi nejlepších osm, kde
bezkonkurenčně nejlepším
výsledkem postoupil do finále. Ve finále pak pokračoval
ve výborném výkonu a získal
stříbro.
Dalším želízkem v ohni byla
úřadující mistryně republiky
Šárka Koritinová. I když ještě

týden před závody musela
brát antibiotika, tak se rozhodně neztratila. I jí se podařilo postupně dostat až do
finále, kde bohužel díky
nepatrné ztrátě rovnováhy
vybojovala stříbrnou medaili.
V KUMITE pak přidala po velkém boji 6. místo i přesto, že
byla v prvním zápase nepříjemně zasažena do hlavy.
Na závěr pak opět Kristýna
Tesařová, tentokrát v kategorii seniorek. Ani mezi ženami se Týna rozhodně neztratila. V KATA se jí podařilo
obsadit
druhé
místo
a v KUMITE také. Tím se stala
naší nejúspěšnější závodnicí.
Výsledky I. NP JKA 2021
Mladší žákyně
Nikol Matušová
3. místo v kumite a 1. místo
v kata
Tereza Doležalová
4. místo v kumite a 8. místo
v kata
Lada Skalská
7. místo v kata

Mladší dorostenci
David Vyhnálek
2. místo v kata
Mladší dorostenky
Šárka Koritinová
6. místo v kumite a 2. místo
v kata
Ženy
Kristýna Tesařová
2. místo v kumite a 2. místo
v kata
Závodníci z Karate klubu
Kadaň a Klášterec si zasluhují pochvalu za bojovné
výkony a maximální nasazení.
Leona Koritinová
a Josef Patík
Karate klub Kadaň
a Klášterec ■

KATA TÝM
1. místo Doležalová, Skalská,
Matušová
Starší žáci
Jan Matěj Pospíšil
15. místo v kumite
Juniorky
Kristýna Tesařová
3. místo v kumite a 1. místo
v kata

Střelci bojovali o pohár starosty na kadaňské střelnici
Kadaňská střelnice druhou
červnovou sobotu opět ožila.
Střelecký spolek AVZO TSČ
ČR p.s. Střelci Klášterec nad
Ohří uspořádal v sobotu
12. června pro střelce z blízkého i dalekého okolí tradiční
závod O pohár starosty města
Klášterce nad Ohří. Štefan
Drozd přijal pozvání střelců,
závod zahájil a rovněž se ho
osobně zúčastnil. Jako pozornost obdržel z rukou předsedkyně střeleckého spolku Jaroslavy
Peštukové
malou
pozornost za podporu střeleckého sportu, knihu Manuál
obranné střelby s vlastnoručním podpisem a věnováním
od autora Mgr. Pavla Černého,
pplk. v.v.

Celkem 48 velmi dobrých
střelců se utkalo ve dvou disciplínách, ve střelbě z velkorážní pistole/revolveru ráže
7,62 mm až 11,50 mm na
vzdálenost 25 m na terč
nekrytě ležící figury a ve střelbě samonabíjecí puškou na
50 m na terč nekrytě ležící

figury – redukce. Druhá disciplína byla rozdělena dle ráže
zbraně. Na zbraně ráže
7,62x39 a ráže .223 Remington ve standartním továrním
provedení.
V pistoli s famózním výkonem
150 bodů z možných 150
s přehledem zvítězil Tomáš
Kožený (AVZO Cheb), druhé
místo obsadil Vladimír Franček starší (KVZ Karlovy
Vary) – 147 b, a Kajetán
Danihel (AVZO Aš) – 146 b.
V disciplíně samonabíjecí
puška ráže 7,62x39 obsadil
první místo opět Tomáš Kožený – 144 b, druhý Vlastimil
Molek (SK Čestice) – 142 b
a třetí Jaromír Klasna (AVZO
Cheb) – 142 b.

Druhou kategorii samonabíjecí puška ráže .223 Rem
střelecky ovládl Zdeněk
Krčmář (SKOV Náchod) –
144 b, druhý post obsadil
a čest místních střelců obhájil
Jiří Míchal (SSK Kadaň) –
134 b a Jan Čengery (SSK
Kadaň) – 125 b.
Na pěkném 32. místě skončila
Běla
Šplíchalová
(14 let), která se již pravidelně zařazuje mezi dospělé
střelce a nepřestává konkurenci svými výkony překvapovat. Se zbraní CZ 75TS
Orange vystřílela pěkných
119 bodů.
Bohumil Šplíchal
Jednatel AVZO TSČ ČR p.s.
Střelci Klášterec nad Ohří ■
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Aktuálně z Dluhové poradny v Klášterci nad Ohří
Milí klienti, příznivci a potenciální zájemci, naše Odborná
sociální poradna NADĚJE,
která se zaměřuje hlavně na
pomoc při řešení dluhů,
oddlužení a dalších záležitostí s tím souvisejících,
funguje v Klášterci nad Ohří
již pátým rokem.
Vlivem opatření vedoucích
k zamezení šíření nemoci

covid-19 jsme při poskytování našich služeb po část
roku upřednostňovali vzdálenou komunikaci, a to prostřednictvím e-mailu či telefonu. Velkou část vašich
dotazů i problémů dokážeme
vyřešit na dálku, přesto je
občas třeba něco vyplnit,
vypsat, doložit, vytisknout či
konkrétně poradit, vysvětlit

Rádi vás uvítáme v našich prostorách

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

Pronájem bytů v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

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

S čím vším vám můžeme pomoci?
Hledáme spolu s vámi vhodná řešení při problémech se splácením dluhů.
Poradíme, jak na komunikaci s věřiteli či exekutorem ohledně žádostí o splátky, vydání prohlášení
apod.
Usnadníme vám orientaci v dávkách státní sociální
podpory.
Připravíme s vámi žádosti a odvolání ke státním
institucím.
Společně dáme dohromady vaše podklady a podáme
k soudu insolvenční návrh, potřebný pro povolení
oddlužení.
Zprostředkováváme kontakt na další (nejen sociální) služby.
Obrátit se na nás můžete už ve chvíli, kdy vám finanční
problémy teprve hrozí. Zaměřujeme se totiž také na
prevenci vzniku tíživé finanční situace.
a předat vám přímo do ruky.
Činnost naší poradny proto
nebyla zcela přerušena ani
v této době a možnost osobních konzultací byla vždy
zachována. Nyní se situace
stabilizovala a doufáme, že
to tak zůstane.
Poradna tedy nyní v červnu
2021 funguje standardně.
Naše služby lze využít osobně i vzdálenou formou,
prostřednictvím telefonu či
e-mailu. Stále upřednostňujeme, aby se klienti na osobní konzultace objednávali
předem. Domlouváme s nimi
termíny a časy schůzek tak,
aby se u nás nepotkávali
a bylo zachováno jejich soukromí. Přitom samozřejmě
dodržujeme veškerá platná

hygienická opatření, která
přispívají k zabránění přenosu koronaviru. Naše prostory
pravidelně
dezinfikujeme
a vstup je umožněn pouze
osobám s nasazenou ochranou úst a nosu.
Co člověk, to jiný životní příběh, a proto se snažíme ke
každému, kdo k nám přichází,
přistupovat individuálně.
Pokud potřebujete poradit,
jsme tu také pro vás.
KONTAKT
Bc. Jana Ullmannová
Chomutovská 206
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 770 120 091
E-mail:
jana.ullmannova@nadeje.cz
Web: www.nadeje.cz

Krmiva
PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ
pro nosnice, králíky, krůty, brojlery,
kuřata, kachny, kuřice, pštrosy,
bažanty, holuby, pávy, ovce,
křepelky, prasata, koně , skot aj.
Dále nabízíme komodity – pšenici, ječmen, kukuřici,
oves, obilné šroty, vojtěškové úsušky, otruby,
cukrovarské řízky aj.
Pro rybáře – krmítkové a vnadící směsi, boilies, řepnou
tekutou melasu, dále extrudované peletové krmivo pro
koi kapry
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PPI – protipožární dveře s. r. o.
Tovární 471,
431 86 Kovářská
Tel. 774 000 907
E-mail: marketing@ppi.cz
http: www.ppi.cz

Chystáte změnu?
Nyní je ten správný čas.
Stylová garážová vrata od PPI

INZERCE

Provozovna
THUN 1794 a.s.
v Klášterci nad Ohří
hledá nové zaměstnance
na tyto pozice:

KERAMIK/ČKA
BALIČ/KA
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
S ranní směna od 6,00 do 14,30 s možností úpravy či
zkrácení pracovní doby
S 5 dní nadstandardního volna
S příspěvek na obědy
S prodej našich výrobků za zaměstnanecké ceny

• český výrobek
• vhodné pro rodinné domy i samostatné garáže
• výroba na míru pro každého zákazníka
• možnost výběru vzhledu a barevného odstínu
• vrata jsou vybaveny bezpečnostním kováním
• vrata mohou být doplněny větrací mřížkou
• vrata zaměříme, vyrobíme a namontujeme
• montáž bez dalších stavebních úprav
více na www.ppi.cz
PPI – protipožární dveře s.r.o.

www.ppi.cz

OBSLUHA PECE
S třísměnný režim
S 5 dní nadstandardního volna
S příspěvek na obědy
S prodej našich výrobků za zaměstnanecké ceny
Požadujeme vyučení v jakémkoli oboru.
Chcete-li se podílet na výrobě českých výrobků
s dlouholetou tradicí, napište nám svůj životopis:
ivana.ctvrtnickova@thun.cz

KŘÍŽOVKA
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