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6
Kláštercem proběhli poslové
míru

Rozhovor poskytla čerstvá
laureátka ceny města
Helena Voříšková

14–15
V Jeseníku jdeme po
stopách Vincenze
Priessnitze

zdarma

17
Wembloudovy hrby po
třinácté pobaví novou lekcí
cyklo-slangu

Na vítání občánků
přišly děti už i po svých

Datum Čas
3.9. 17:00
4.9. 13:00
4.9.
6.9. 16:00
7.9. 18:00
11.9. 14:00
11.9. 15:30
12.9.
18.9.
18.9.
19.9. 10:00
22.9. 17:00
26.9. 15:00
měsíc září

Název akce/filmu
Benátky 2020 – V koronavirovém objetí
Den pro čtenáře Martina
Komentovaná prohlídka kostelů
Hornický dechový orchestr
Setkání zájemců o zpěv v Gospel Gaia
Klášterecké promenády
Klášterecké promenády
EHD - hrad Šumburk s průvodcem
EHD - kaple Sedm bolestí Panny Marie
EHD - Lestkov
EHD - křest brožury a prohlídka kostela
Tomovo listování
Prohídka zámeckého parku
Program Kina Egerie

Popis
Vstupné
Místo konání
Zveme vás na vernisáž výstavy fotografií Miroslava Rady pořízených "v předvečer" vypuknutí koronavirové epidemie. Výstava potrvá do 1. října. Více viz str. 11.
zdarma
Galerie Kryt
Charitativní akce s atrakcemi, soutěžemi, zábavou, hudbou, kláštereckými sportovci, DDM Volňáskem a stánky.
dobrovolné
Letní kino
Poslední letošní příležitost prohlédnout si s průvodcem oba místní kostely včetně Thunské hrobky. Prohlídky se konají v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Vstupenky jsou v prodeji na zámku.
130
Kostely
K oslavám Hornických dnů zazní na nádvoří zámku hornická dechová hudba v podání chomutovského souboru pod vedením pana Josefa Zástavy.
zdarma
Nádvoří zámku
Zveme všechny zájemce o sborový zpěv od 0 do 100 let, aby přišli v rámci nezávazného setkání vyzkoušet něco nového.
zdarma ZUŠ Klášterec nad Ohří
Tradiční jednodenní festival na dvou scénách. Klauni Pepe a Pipi, Janek a kapela - skvělá parta s hudbou, která protíná různé styly a čerpá ze života, NATŘIJE! - pop punk
zdarma
Hřiště u gymnázia
Tradiční jednodenní festival na dvou scénách. Vystoupí Trojka, Kurtizány z 25. avenue, UDG a Divokej Bill. Předprodej na podkladně zámku.
400
Letní kino
Dozvíte se spoustu informací o zřícenině hradu, kterou město každoročně opravuje. Prohlídky začínají ve 13:00 a v 15:00 hodin. Sraz na Šumburku. Špekáčky na opékání s sebou.
zdarma
Šumburk
Miloslava Koubová a David Kodytek: netradiční prohlídka unikátní barokní památky Sedm bolestí Panny Marie od 9:00 a 10:30 hodin.
zdarma
Zámecký park
O historii hradu, jeho stavebním vývoji a pracích na jeho záchraně se dozvíte přímo od majitelů hradu, manželů Zajícových v rámci prohlídek v 13:00 a v 15:00 hodin.
zdarma Zřícenina hradu Lestkov
Po Mši svaté proběhne křest nové brožury o místních kostelech od autorky Lenky Fricové a následně krátká prohlídka kostela. O brožuře se dočtete více na str. 10.
zdarma Kostel Nejsvětější Trojice
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří a hudební divadlo Hnedle vedle vás srdečně zvou na malý kabaret s písničkami a příběhy z knih. Vstupné pro registrované čtenáře je 1 Kč.
50
Knihovna, dětské odd.
Komentovaná prohlídka zámeckého parku s Františkem Kroupou. Vstupenky k zakoupení v infocentru. Rezervace vstupenek na tel.: 474 359 687. Sraz u kašny před zámkem.
30
Zámecký park
Vzhledem k tomu, že se premiéry zvláště zahraničních filmů stále ještě přesouvají a program kina na měsíc září nebyl v době přípravy novin ještě k dispozici, připojujeme alespoň přehled toho, na co se můžete v blízké době těšit.
Ke konci měsíce srpna by již měl být aktuální program uveřejněn na webových a facebookových stránkách kina.
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Shang-Chi a legenda o deseti
prstenech (USA: Akční/ Dobrodružný/ Fantasy)
Druhý film ze
čtvrté fáze MCU.
Ve filmu uvidíme
skutečného
záporáka Mandarina. Superhrdina Shang-Chi
je zapleten do
sítě
tajemné
organizace Deset
prstenů.

After: Tajemství (USA: Drama)
Další
kapitola
milostného příběhu Tessy a Hardina, třetí díl série,
jejíž předlohou je
i tentokrát červená
knihovna autorky
Anny Todd.

Mimi šéf: Rodiný podnik (USA:
Animovaný/ Komedie)

Není čas zemřít (VB/USA: Akční/
Dobrodružný/ Krimi/ Thriller)
James Bond skončil aktivní službu
a užívá si zasloužený odpočinek na
Jamajce. Klid však
nemá dlouhého
trvání – objeví se
totiž jeho starý
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přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho
o pomoc. Mise na záchranu uneseného
vědce se ukáže být zrádnější, než se
na začátku zdálo.

Jedině Tereza (ČR: Komedie/
Romantický)
Tomáš s Terezou
prožívali lásku
jako z učebnice.
Poznali se na
střední, přeskočila mezi nimi jiskra
a pak už to jen
doutnalo a hořelo. Po vysoké
spolu
zůstali
v Praze, meteorolog Tomáš získal skvělou práci televizního moderátora počasí a Tereza se snaží rozjet
prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy
se to ale zadrhlo?

Zbožňovaný (ČR: Komedie/ Drama)
Uznávaný pediatr Zdeněk jde do
důchodu. Celý
život byl vyhlášeným lékařem
nemocnice
a nyní se těší na
zasloužený
odpočinek. Jenže Zdeněk není
tak dokonalý,
jak se zdá. Má jedno velké tajemství.

Minuta věčnosti (ČR: Thriller)

Bráchové Tim a Ted se konečně skamarádili. V pokračování s podtitulem
Rodinný podnik jsou oba dospělí
a odcizení, přesto se promění znovu
v chlapce a vydají se do akce, při které k sobě najdou cestu a kromě toho,
jen tak mimochodem, zachrání svět.

Špičkový kardiochirurg Petr je uzavřený a introvertní. Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie má vrozenou
srdeční vadu a Petr se ji rozhodne
operovat sám. Po operaci se vydají
na dobrodružnou výpravu na nádherný severský ostrov. Opravdu ale
Petr vyrazil s Lucií na dalekou výpravu? Není to všechno jen výplod jeho
fantazie, která s ním hraje podivnou
hru?
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Den pro čtenáře Martínka se uskuteční
4. září v letním kině
Kulturní centrum a Městská knihovna Klášterec nad
Ohří ve spolupráci s hudebním divadlem Hnedle
vedle připravují další, již tradiční charitativní akci. Vloni
proběhla jako Den pro Františka a měla obrovský úspěch.
Sešla se spousta zájemců, kteří byli ochotni přispět finančním obnosem nebo se akce zúčastnit jako účinkující bez
nároku na honorář. Celkový výtěžek přesáhl 88.000 Kč.
Letos bude podobná akce věnovaná našemu dětskému
čtenáři Martinu Rosenbaumovi, na kterého nyní pod
záštitou města probíhá veřejná sbírka. Martínek se už
spoustu let potýká s následky dětské mozkové obrny
a potřebuje speciální neurorehabilitaci. Dle finančních
možností rodiny podstupuje dvou a čtyřtýdenní programy
metody Therasuit v Hájku, Klimkovicích či Karlových Varech. Cvičí tam velmi rád a dělá díky tomu úžasné pokroky,
zdravotní pojišťovna mu ale na tyto pobyty bohužel nepřispívá. Výtěžek z plánované akce tak poputuje právě na tato náročná rehabilitační cvičení.
Martínek je skvělý kluk, úžasný bojovník a nadto velký čtenář a častý návštěvník
naší knihovny. Na svět nahlíží s optimismem, jejž by mu mohl leckterý dospělý závidět.
Je veselý, sečtělý a nebojácný, má rád legraci a jeho velkým přáním je stát se hercem.
To se mu možná teď konečně na pár chvil splní.
Začínáme od 13:00 hodin. I tentokrát bude zajištěn bohatý program a zajímaví
účinkující. Pro děti budou připraveny zábavné atrakce, výtvarné dílny i opékání
špekáčků. Přijďte do letního kina a podpořte Martínka spolu s námi v jeho boji se zákeřnou chorobou, v jeho optimismu a neutuchající naději, že jednou bude třeba chodit,
běhat s kamarády na hřišti a žít jako jakékoli jiné zdravé dítě. Martínek tomu věří. Věřme
tomu také a pomozme mu, aby se jeho sny splnily. Předem moc děkujeme.
Těší se na vás Tomáš Barták a jeho tým
P. S.: Pokud máte nápad, jak nám s touto akcí pomoci či chcete přispět, ozvěte
se na e-mail: kcvedouci@email.cz nebo tel.: 774 404 488.
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
končí prázdniny a s nimi
i letošní letní
dovolené.
Pokud se za
nimi mám
ohlédnout, řekl bych, že byly
jistě pro mnohé z nás jiné.
U mne osobně znamenaly
spíše dny strávené v Klášterci s nejbližší rodinou. Díky
tomu jsem tak mohl ve větší
míře navštěvovat kulturní
akce přímo v našem městě.
Po tradičních Kláštereckých
hudebních pramenech bylo
u nás i v srpnu na výběr
z mnoha možností kulturního
vyžití nejrůznějších žánrů.
Oproti některým jiným městům máme výhodu amfiteátru v areálu letního kina, kde
probíhá Léto na letňáku.
Nabízí hudební produkce,
pohádky či filmy, u kterých
je sledování venku v přírodě
zvláště v dnešní době jistě
zajímavější. Osobně jsem
měl radost jak z akce Den
Ohře pořádané Destinační
agenturou Dolní Poohří, tak
z akce Na pohodu a samozřejmě i z promítání premiér
českých filmů, které mám
velmi rád.
Vážím si aktivních lidí
v našem městě, a proto jim
tímto také děkuji za uspořádání akce Setkání v Mikulovicích, projekt Večery v parku
či Aquasound, který v našem
aquaparku uvedl Kapitána
Dema a mnohé další, jejichž
produkce už jsem se nestihl
zúčastnit. Vrcholem závěru
letní sezony pak budou Klášterecké promenády. Věřím,
že se na nich začátkem září
s mnohými z vás potkám.
Probíhá také již řada sportovních soutěží. Přeji všem
sportovcům, aby se ty letošní
uskutečnily už bez výraznějších omezení.
Cyklisté a nejen ti jistě ocení,
že otevíráme bezpečný
cyklochodník vedoucí ulicí
Petlérská. Po úspěšné cyklotrase podél Kláštereckého
potoka tak bude v provozu
další bezpečná trasa ve městě. Protože se vždy jedná
o provoz smíšený, je třeba
býti k sobě navzájem ohleduplní.
Škola začíná. Přeji nejenom
prvňáčkům, ale všem žákům
i studentům úspěšný start do
nového školního roku.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaostřeno na nové cyklostezky, komunikace,
parkovací místa či opravy mostů
Cyklostezky
Cyklostezka Ohře a cyklochodník v Petlérské
Po loňském vybudování zcela
nové cyklostezky podél

Kláštereckého potoka byl
letos vyměněn povrch na
cyklostezce podél řeky
Ohře v celkové délce
1.641 m. V těchto dnech byly
také dokončeny stavební práce na Petlérské ulici. V trase stávajícího chodníku byla
vybudována cyklostezka
s odděleným provozem
pro chodce a cyklisty, která
propojuje cyklopark v Královéhradecké ulici s cyklostezkou v Dlouhé. Celková délka
nového úseku činí 1.031 m.
Postupně se tak zahušťuje síť
cyklodopravy ve městě
a naplňují se cíle cyklogenerelu z roku 2016.
Výhled do dalších let:
V letošním roce byla dokončena studie cyklostezky
z Petlérské ulice na průmyslovou zónu Verne.
Odboru správy majetku
a bytového fondu se podařilo
zajistit předběžné souhlasy
vlastníků dotčených pozemků
a odbor výstavby a rozvoje
města vyhlásil výběrové řízení na dodavatele projektové
dokumentace. Navržená trasa této uvažované cyklostez-

ky i přes kopcovitý terén
v našem okolí nabízí minimální převýšení, které
umožní nejen snadnější
dopravu do práce a zpět, ale

Tento způsob spolupráce se
v minulosti již několikrát
osvědčil, např. v ulicích
Kpt. Jaroše, Pod Skalkou či
v Sadové.

i vyžití pro in-line brusle
a podobně.

Výhled do dalších let: Po
legalizaci stávající panelové
komunikace vedoucí podél
areálu bývalého zemědělského podniku zadal odbor
výstavby a rozvoje města
vypracování
projektové
dokumentace na vybudování nové komunikace propojující obec Ciboušov
s průmyslovou zónou Verne. Již dnes je tato cesta hojně využívána nejen podnika-

Komunikace
Propojení ulic Pod Pivovarem a Chomutovská
Ulice Pod Pivovarem se
v letošním roce konečně
dočká důstojného napojení
křižovatkou na hlavní
komunikaci procházející
Kláštercem nad Ohří. Součástí stavebních úprav je mimo
jiné nový chodník, parkoviště, veřejné osvětlení
a odvodnění se dvěma vsakovacími
studnami
pro
zadržování vody v krajině.
Vedle nově vznikající komunikace na pozemku po vyhořelém objektu nyní připravuje
soukromý investor projekt
samoobslužných
mycích
boxů.
Rekonstrukce komunikace v Tyršově ulici
V Tyršově ulici rekonstruovala
Severočeská
vodárenská
společnost vodovod, v koordinaci se síťaři město během
srpna a září přistoupí
k rekonstrukci asfaltového povrchu komunikace.

telskými subjekty působícími
v areálu, ale i zaměstnanci
podniků na průmyslové zóně,
avšak její parametry ani stav
neodpovídají dnešním standardům. Nově by zde měla
vzniknout
plnohodnotná
obousměrná
komunikace
s asfaltovým povrchem.
Jedním z posledních kroků
celkové obnovy letního
kina v Klášterci nad Ohří
je jeho přístupová komunikace, tu má v plánu město
vybudovat již v příštím roce.
Na novou komunikaci by
v budoucnu měl navázat projekt nového vstupu do
zámeckého parku, který
město připravuje ve spolupráci s kláštereckým gymnáziem a střední odbornou školou.
Na příští rok je v plánu plošná oprava povrchu ulice
17. listopadu včetně parkovacích zálivů. Nyní se
také intenzivně pracuje na
přípravě obnovy Mírové ulice, kde správci sítí připravují
na rok 2022 rekonstrukci plynovodu, vodovodu, kanalizace a kabelových rozvodů.
Město pak v roce 2023 zajistí
kompletní
rekonstrukci
komunikací.

Mosty
Most v ulici Pod Stadionem – Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí nechal v roce
2020 vypracovat mostní
prohlídky, z nichž vyšel jako
nejhorší most v ulici Pod
Stadionem. Odbor výstavby
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a rozvoje města ihned zajistil
projektovou dokumentaci
a v letošním roce proběhne
jeho sanace.
Výhled do dalších let: Další
na řadě bude rašovická lávka, která po poslední opravě
z roku 2008 již také „žádá
své“.

Parkovací místa
Parkoviště v ulici 17. listopadu – Na podnět komise
pro strategický rozvoj města
a památkovou péči odbor

výstavby zajistil v letošním
roce úpravu parkovacích zálivů v ulici 17. listopadu. Vzniklo cca 13 parkovacích míst.
Parkoviště v ulici U Rybníka – Na žádost rodičů dětí
z mateřské školy ve Školní ulici zajistil odbor výstavby projekt na vybudování čtyř parkovacích míst, která během
dne slouží pro odstavení
vozidla po dobu nezbytně nutnou během vyzvednutí svých
ratolestí ze školky. Ve večerních hodinách je možné par-

koviště využít bez omezení.
Výhled do dalších let:
V letošním roce byl vybrán
dodavatel
projektové
dokumentace na revitalizaci prostoru kolem zdravotního střediska v Sadové ulici. Projekt bude řešit
kromě pěších komunikací,
kontejnerových stání a sadových úprav zejména nevyhovující parkování kolem střediska.
Ke
značnému
zkapacitnění dojde v místech
podél areálové komunikace

INVESTICE

obchodního domu Norma,
kde vznikne celá řada kolmých stání. Toto parkoviště
by mělo být pro pěší nově
propojeno se zdravotním
střediskem přes krček mezi
původní a dostavbou zdravotního střediska. Rekonstrukce
by se měla dotknout také
Sadové ulice ke křižovatce
s Chomutovskou. Zde je
v plánu kromě obnovy
povrchů také zkapacitnění
parkování z podélného na šikmé stání.
Zadáno bylo i vypracování
projektové dokumentace
na protažení Sportovní
ulice až ke garážím u stadionu. Nově by zde měla
vzniknout komunikace minimální šíře 5,5 m a přibližně
90 nových parkovacích
míst. Ta by měla posloužit
jako rezerva „novému“ sídlišti, obyvatelům ulice 17. listopadu, sportovnímu areálu,
plánovanému hřišti s umělým
povrchem a volnočasovému
prostoru mezi ZŠ Krátká
a stadionem. Sportovní ulice
by tímto projektem měla získat nové napojení na Petlérskou u stadionu. Od toho si
město slibuje odlehčení křižovatky u Komerční banky.
Na zvážení bude i zjednosměrnění ulice.

AKTUÁLNĚ
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Za myšlenku míru některým stojí za to běžet
i stovky kilometrů

11. srpna byly prázdniny
a dovolené v plném proudu
a vedle toho probíhal běžný
pracovní den. Hodiny na
zámecké věži zrovna odbily
poledne a děti ve školkách se
po obědě pozvolna ukládaly
k spánku, když Klášterec nad
Ohří navštívila malá skupinka
mezinárodního týmu běžců.
Přiběhli z Kadaně do zámeckého parku, kde se k nim připojilo
několik místních dobrovolníků.
Tito sportovci z různých částí
světa se účastnili nejdelšího
štafetového běhu s hořící
pochodní s názvem Peace
Run – Mírový běh, který je
pořádán od roku 1987. Jeho
posláním je šířit atmosféru přátelství, míru a porozumění
a překonat hranice mezi lidmi
nejrůznějších národů.
U sala terreny hosty přivítali
zástupci vedení města a pro
příchozí zde bylo také nachystáno drobné občerstvení

v podobě nádherně vonící
polévky, sladkého pečiva
a místní minerálky. Bylo to velmi milé setkání. Běžecký tým
představil zábavným způsobem pomocí her a scének své
jednotlivé členy i mírové poselství.
Občerstvení
přijali
s povděkem, čekal je totiž
náročný výstup na Boží Dar,
kde na hranici s Německem
ležel již cíl jejich putování.
Napříč Českem se letos běžela
trasa, která měla za cíl propojit
naši republiku se všemi okolními národy. Běžci zavítali ještě
krátce na nedaleké náměstí
a pak už se vydali dál svou cestou. Na okraj Klášterce nad
Ohří je zástupně za místní
občany doprovodil pan starosta.
Tak, jak v tichosti přiběhli, zase
město opustili. Zůstala nám tu
po nich „lípa míru“ a apel na to,
abychom častěji probouzeli to
dobré v nás.

Láká vás pracovat pro město?

Do našeho týmu
hledáme nové kolegy
referent odboru místního
hospodářství, dopravy a životního
prostředí
referent odboru správy majetku
a bytového fondu
strážník městské policie
Bližší informace na:
www.klasterec.cz a u tajemnice Městského úřadu
Klášterec nad Ohří Radky Hodicové
tel.: 474 359 645
e-mail: hodicova@muklasterec.cz

Nesené poselství o míru, lásce a přátelství symbolizuje Mírová
pochodeň, kterou si může na chvíli podržet každý, kdo se
chce k této myšlence připojit.

Na závěr zazpívali svou píseň na náměstí u lípy, jež se díky
nim stala „Stromem míru“.
Volby do Poslanecké sněmovny se blíží…
Pokud budete potřebovat vystavit
voličský průkaz, na městském úřadě
ho získáte na počkání nejdříve 15 dnů
před konáním voleb, tj. po 23. září
2021, případně vám bude zaslán
poštou. Podrobné informace o průběhu
konání voleb v našem městě najdete
již nyní na webu města zde:
Znáte již všechny místní dětské hvězdy filmového
plátna?
Na konci července se na statku ve Vlaštovčím údolí v Rašovicích konal první
Dětský filmový festival, jímž
vyvrcholil příměstský filmový tábor.
Děti si ho moc užily. Jejich herecké
výkony jsou ke zhlédnutí zde:
Výcvik hasičů na Nechranicích už se nám bohužel do
novin nevešel…
Celý článek s fotografiemi a všemi zajímavými podrobnostmi najdete zde:
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V Kadani přibude nový praktický lékař pro dospělé
Ambulance lékařky Maryny
Kremsenko začne přijímat
pacienty od září 2021 a současně nabízí i zajištění pracovně lékařských služeb pro
zaměstnavatele. Ordinace je

umístěna v budově polikliniky
nemocnice ve 3. patře. Zájemci o registraci do ambulance
se mohou již nyní nechat
zapsat do seznamu na recepci
nemocnice, a to osobně, tele-

Slavnostní zahájení
Poznáváme společně
2021/2022
Zahájení se bude konat dne 11. září od 9:30 hodin v renesančním sále Zámku Klášterec nad Ohří. Doufáme, že letos
to neskončí jen u něj a společně doženeme ztracené chvilky.
Ačkoliv budeme ročník „opakovat“, pojďme si popovídat při
společném slavnostním setkání.
Lucie Černá, odbor sociálních věcí, školství a sportu ■

Přihlaste se o kotlíkovou
dotaci – kraj navýšil rozpočet
a přijme nové žádosti
Dne 21. června 2021 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o vyhlášení
2. kola příjmu žádostí
o poskytnutí dotace v rámci
aktuální 4. výzvy prog ramu na podporu výměny zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva
(kotlíková dotace) a o změně Dotačního programu
vzhledem k plánovanému
navýšení alokace.
Dne 23. července 2021 byl
projekt kotlíkových dotací
navýšen o dalších cca
16 mil. Kč nad rámec podaných žádostí. Na základě
tohoto navýšení vyhlašuje
krajský úřad 2. kolo příjmu
žádostí v probíhající 4. výzvě
kotlíkových dotací v Ústeckém kraji.
Příjem elektronických žádostí od fyzických osob
bude zahájen dne 6. září
2021 v 10:00 hodin.

Příjem žádostí bude ukončen
vyčerpáním navýšené alokace a vytvořením zásobníku
nebo 30. září 2021 v 12:00
hodin. Pozor, počet přijatých
žádostí je vzhledem k výši
alokace omezený.
Žádost o dotaci bude podávána opět nejdříve
elektronicky a následně ji
žadatel zasílá vytištěnou
s přílohami. I ostatní podmínky Dotačního programu
– 4. výzvy Ústeckého kraje
zůstávají zachovány.
Elektronický
formulář
žádosti o dotaci současně
s manuálem pro jeho
vyplnění
najdete
na
webu Ústeckého kraje:
www.kr-ustecky.cz v sekci
Dotace a rozvoj > Dotace
a granty > Kotlíková dotace.
Libor Kocáb,
vedoucí odboru místního
hospodářství, dopravy
a životního prostředí ■

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
První poprázdninové plánované zasedání zastupitelů se uskuteční ve čtvrtek 23. září od 15 hodin prozatím stále ještě
v budově společenského domu Panorama.
Program zasedání a podmínky pro účast na jednání z řad
místních občanů budou s předstihem uveřejněny na webu
a Facebooku města. Celé zasedání budete moci jako obvykle
sledovat online na YouTube kanálu Aktuality Klášterec nebo
ho zde později zhlédnout ze záznamu.

fonicky nebo prostřednictvím
e-mailu. Pro registraci je třeba
doložit: jméno a příjmení, rodné číslo, název zdravotní pojišťovny a telefon.
Recepci najdete u hlavního

vstupu do lůžkové části
nemocnice. Provozní doba
recepce je od pondělí do pátku
od 06:00 do 22:00 hodin;
tel.: 474 944 428, e-mail:
recepce@nemkadan.cz.

V lázních byl umístěn
servisní cyklostojan
Město Klášterec nad Ohří
umístilo do areálu Lázní
Evženie servisní cyklostojan
MANTIS, a to vedle turistického informačního centra
a pitného pavilonu při vjezdu ze Zahradní ulice. Projíždějícím
cyklistům
u m o ž n í
základní
servis jízdního kola, využít mohou
i pumpu.

ZUŠ pořádá dodatečný zápis
do vybraných oborů
Základní umělecká škola
nabízí pro zájemce volná místa v těchto oborech:
TANEČNÍ A DIVADELNÍ
OBOR:
TĚLOMLUVA (taneční a divadelní obor pro děti ve věku
5–7 let),
HUDBY HRÁTKY (hudební
obor bez konkrétního nástroje – „seznamování“; pro děti
ve věku 5 – 6 let),
TANEČNÍ OBOR (pro děti od
8 let),
DIVADÉLKO POD ZUŠKOU
(pro děti od 8 let)
HUDEBNÍ OBOR: hra na
trubku, hra na housle a violoncello, sólový a sborový
zpěv, hra na saxofon a klarinet, hra na elektrickou kytaru
vč. basové kytary.

Dodatečný zápis proběhne
od 30. srpna do 17. září
2021. K termínům od
30. srpna do 2. září se lze
přihlásit elektronicky přes
webové
stránky
školy
www.zusklasterec.cz. V termínech od 3. do 17. září je
nutné se dostavit osobně
do kanceláře školy.

Pro zpříjemnění
začátku nového
školního roku…

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
05.09.(Ne)
12.09.(Ne)
14.09.(Út)
19.09.(Ne)
21.09.(Út)
26.09.(Ne)
28.09.(Út)

15:30–16:30
13:30–14:30
17:00–18:00
15:30–16:30
17:00–18:00
15:30–16:30
17:00–18:00

Předškoláci se mohou těšit na
pracovní sešit se spoustou
zábavných her a úkolů
a prvňáčci dostanou parádní
kufřík s motivem Crazy Animals.
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Rozhovor s… Helenou Voříškovou
Do srpnových Kláštereckých novin jsme pro vás připravili rozhovor s čerstvou držitelkou Ceny města Klášterce nad Ohří, Helenou Voříškovou. Od obyvatel města
získala řadu nominací za příkladnou a dlouholetou práci
ve zdravotnictví, obětavou péči o seniory, snahu pomáhat nemocným lidem ve dne i v noci a úžasný, profesionální a laskavý přístup. Cenu města v podobě sošky
anděla od Jitky Kůsové obdržela na koncertu Miroslava
Žbirky v rámci festivalu Klášterecké hudební prameny,
který si podle svých slov se svým vnukem Jonášem
moc užila. Veškerý svůj čas věnuje práci v oblasti
domácí péče a své rodině, dětem a vnoučatům.

Pocházíte z Klášterce nad
Ohří?
Ano. Narodila jsem se v Mariánských Lázních, ale od 3 let
svého života jsem tady. Klášterec nad Ohří mám moc ráda.
Miluju náš zámecký park
a zámek, to je velký relax. Dny
trávím v rámci své práce
pořád v bytech u svých pacientů. I z lásky k přírodě jsme
před 30 lety postavili dům
v Průseku, kde jsem našla
odpočinek v domě se zahradou, blízko polí, v přírodě.
Na co ráda vzpomínáte ze
svého dosavadního života?
Ráda vzpomínám na všechny
své spoluzaměstnance, na
sestry a doktory, dodneška se
s některými osobně stýkám,
jsme dobří přátelé. Před revolucí jsem pracovala se spoustou doktorů a sester, jmenovitě bych to nedala, abych na
někoho nezapomněla, ráda
vzpomínám na všechny.
Chtěla jste odmala pracovat ve zdravotnictví?

Ne, ne. Zlom přišel až
v 15 letech, kdy jsem skončila základní školu, tehdy
jsem se rozhodla, že bych
chtěla pomáhat. Zvolila jsem
střední zdravotnickou školu
v Chomutově a pak jsem
3 roky navštěvovala nástavbu v Brně. Studovala jsem
tedy 7 let, stejně jako dnes
existuje 7letý obor pro diplomované sestry.

jsem měla dvě děti, Helenku
a Mílu. Jelikož babičky hlídaly,
po druhém dítěti jsem hned
nastoupila do zaměstnání,
tehdy na polikliniku v Kadani.
Čekala jsem na uvolnění místa v tušimické elektrárně, kde
jsem se stala na dalších 12 let
závodní sestrou. Tam jsem se
hodně naučila. Měli jsme
možnost provádět i malé chirurgické zákroky při úrazech,
například očí, školili jsme také
zaměstnance na různých
rezortech. Během dne jsem
pracovala na elektrárně
a poté na 12hodinové noční
směně na šachtě. Doly Tušimice tehdy získaly novou
terénní sanitku Range Rover,
se kterou jsme jezdili i k úrazům na elektrárnu.
Působila jste i v Klášterci
nad Ohří?
Ano, po revoluci mi bylo
nabídnuto pracovat v Klášterci
nad Ohří jako sestra u kožního
lékaře Voráče a zároveň
i s doktorem Štětinou na interní ambulanci, diabetologické
ambulanci a v jeho obvodní
ordinaci. Po čase jsem opustila
kožní a zůstala na zbylých
třech místech současně. Později jsem se osamostatnila,
odešla z ambulance a stala se
terénní sestrou zdravotní
péče. Následně jsem založila
agenturu domácí péče Home
Care a vzala si k sobě několik
sester. Takhle fungujeme
dodnes.
Domácí péči provozujete
v Klášterci nad Ohří?

V Klášterci nad Ohří, v přilehlých obcích, ale i v Kadani.
Jak vypadá váš pracovní
den?
Vstávám v 5 hodin ráno
a připravuji pro sebe a sestry
plán na celý den. To dělám
vždy ráno, protože do večera
předešlého dne dostávám
různé pokyny, které musím
do přípravy zahrnout. Plán
předám v 7 hodin ráno
sestrám a každá vyjedeme.
Po celý den, tedy 12 hodin,
objíždíme pacienty v jejich
bytech a mezitím navštěvuji
i obvodní lékaře, kteří mi
dávají další pokyny podle
situace a stavu pacientů. Pak
přichází příprava na noc, kdy
objíždíme klienty, kterým
podáváme inzulíny, morfin
a další léky, třeba když mají
dostávat injekce po 6 hodinách. Během noci sloužíme
i pohotovost na zavolání.
Vaše práce musí být psychicky i fyzicky vyčerpávající, jak odpočíváte?
Odpočívám na zahradě. Hned
jak přijedu domů, tak díky
tomu, že se manžel o dům
i zahradu stará, mohu odpočívat.

Gratulovala mi
řada mladých
lidí, které ani
neznám.
Opravdu
nádherný pocit.

Vstávám
v 5 hodin ráno
a připravuji pro
sebe a sestry
plán na celý den.
Kde jste své zdravotnické
vzdělání uplatnila?
Po 4 letech studia, tedy po
maturitě, jsem nastoupila do
chomutovské nemocnice na
internu. Při zaměstnání nám
bylo umožněno další pomaturitní studium, které trvalo
3 roky. Poté jsem šla na
3 roky na mateřskou a rodičovskou dovolenou, postupně

S MUDr. Boženou Šumavskou, maminkou kadaňského gynekologa, na tušimické elektrárně

nikovat s nimi… Někdy je to
těžké, ale určitě má tato práce obrovský smysl.

Vnučka
Vanda
pracuje
v plzeňské fakultní nemocnici
Co obnáší vaše práce, co
vše svým klientům poskytujete?
Předně poskytujeme zdravotní výkony, ne pečovatelskou
službu. Jedná se o výkony,
které jsou naordinovány od
obvodních lékařů, specialistů – chirurgů, ortopedů,
z nemocnic, po operacích
a podobně.
Výjimkou byli klienti, kteří
dostali covid a byli ležáci. Těm
jsme sami nehledě na pečovatelskou službu zajišťovali
i jídlo a pití. Pacienti nejedli,
nepili, měli horečky, kupovali
jsme jim přesnídávky, polévky, tekutou stravu, krmili je.
Bylo to nutné. Nemohli jsme
jim jen podat léky, píchnout
injekci, inzulín, udělat glykemii a odejít. To nešlo. Museli
jsme poskytovat komplexní
péči. Rodiny odešly z bytu
a starost o některé pacienty
tak zůstala na nás. Příbuzní
nemocných na vás často spoléhají, jste zdravotník a předpokládá se, že pomůžete.
Musíte je uklidňovat, komu-
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Jak vás ovlivnila pandemie koronaviru?
Všechno bylo jinak. Pacienty
jsme dávali do plenkových
kalhotek, převlékali je, polohovali je, opravdu se nehnuli. Museli jsme samozřejmě
používat ochranné pomůcky.
V samém začátku jsme první
šité roušky a 50 lahví dezinfekce dostali od městského
úřadu z odboru sociálních
věcí, školství a sportu. Až
později přišly pomůcky od
ministerstva zdravotnictví,
kombinézy, rukavice, brýle,
čepice, roušky a respirátory.
Pomohla nám i zásoba balíčků
pro případy MRSA, což je
zkratka názvu nemocničního
stafylokoka. Objevuje se
u pacientů, kteří byli propuštěni z nemocnic, mají na sobě
nehojící se rány a můžeme se
od nich nakazit. V balíčku jsou
roušky, rukavice, pláště
a čepice. Byli jsme ve městě
asi první, kteří roušky na
začátku pandemie začali
nosit. Tehdy ještě nebyly běžně k dostání v lékárnách či
obchodech, ani obvodní lékaři
je k dispozici neměli.
Co jste cítila, když jste se
dozvěděla, že obdržíte
cenu města?
Po jednání zastupitelstva mi
začaly chodit SMS s gratulacemi, to jsem si říkala: „Ty
v…“ (smích). Samozřejmě je
to pro mě veliká pocta. Všichni, kdo mě potkávají nebo se
mnou spolupracují a četli to,

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Já jich mám. Asi bramborová kaše a řízek.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Mám ráda červenou.
Kde nejdále ve světě jste byla?
V Mexiku a Dominikánské republice. Byla jsem tam na
dovolené.
Jaké máte koníčky?
Určitě svou práci, to je můj koníček největší. A pak rodinu.
Co vám dala a vzala vaše profese?
Naplnila mě určitě v celém životě. Tu práci miluju. Řekla
bych, že se i cítím zdravá. Mluvím pořád o zdraví, ale
to k tomu patří. Pokud vás práce baví a jste v ní spokojená, máte tu práci ráda, tak se i fyzicky cítíte dobře.
Vzala mi čas, který bych mohla věnovat domu, zahradě,
rodině. Nikdo z rodiny však nepocítil žádnou újmu, to
určitě ne. Celý život mi rodina pomáhala, spolupracovala se mnou, fandila mi. Na zdravotní školu jsem připravila i vnučku Vandu, dala jsem práci dceři, která u
mě pracuje jako pečovatelka. Manžel je velice tolerantní, stará se mi celou dobu o provoz aut, syn mi pomáhá
s prací na počítači.

Během pandemie byly nutné ochranné pomůcky
mi děkují. Nebyla jsem na to
připravená. Je to příjemný
pocit, na druhou stranu jsem
se klepala, že budu muset
někde něco říkat. Když jsem
sošku dostala, četla jsem si
gratulace na sociálních sítích.
Psala tam spousta lidí, které
znám, ale i řada mladých lidí,
které ani neznám. Opravdu
nádherný pocit.
Máte někde tuto sošku
anděla vystavenou?
Mám ji v obýváku na stole, je
nádherná. Opravdu si ocenění velmi vážím.

Vnoučata Jonáš a Karolína jsou pro ni velkou radostí

Viděla jste film Domácí

péče s Alenou Mihulovou
a Boleslavem Polívkou? Je
srovnatelný s realitou?
Ano, viděla. Bylo to srovnatelné s realitou v některých momentech, například
v bytech. Ale film ukázal zdravotní sestru velmi nemocnou.
My jsme, zaplať pánbůh,
zdravé. V dnešní době, pokud
má někdo v zaměstnání zdravotní problém, měl by jít
marodit.
Milá paní Voříšková, děkuji za příjemný rozhovor
a za všechno, co pro své
pacienty děláte.
Adéla Václavíková ■
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Promenády rozjedou velkou hudební show rovnou
na dvou scénách, tahákem je Divokej Bill
Letošní ročník Kláštereckých
promenád se vrátí ke své
původnější podobě – hlavní
program proběhne opět
v areálu letního kina, přibude
ovšem další program pro děti
či spíše pro celou rodinu. Promenády se tak letos budou
konat na dvou scénách.
Na hřišti u kláštereckého
Gymnázia a SOŠ začne program už ve 14:00 hodin.
Vstup na scénu u hřiště bude

bránou od špejcharu nebo
také
bývalého
pivovaru
a vstupné je zdarma. Zahajovací show předvedou klauni
Pepe a Pipi. Po hodinové přestávce se od 16:30 představí
Janek a kapela a od
18:30 hodin uzavře program
této scény pop-punková kapela Natřije! Kromě plánovaných vystoupení na jevišti
budou v areálu skákací hrady
a další dětské atrakce.

„Vzhledem k tomu, že festivalová sezona je zase prakticky
v troskách, rozhodli jsme se pro podobný model tour jako
minulý rok s tím, že jsme rozšířili počet zastávek a dostaneme se tak i na místa, kde jsme loni nebyli,“ říká kytarista
a zpěvák kapely Divokej Bill, Roman Procházka.

Pár slov o kapele Natřije! uvedl její frontman Petr Cincibus…
„Jsme skupina hrající pop-punkovou vlastní tvorbu. Máme
za sebou učinkování na festivalech, jako je Votvírák nebo
Hradecký Majáles, zvítězili jsme v soutěži kapel TPCA Beat
festival a vydali jsme debutové album s názvem Natěrač.
Nyní připravujeme vydání dalšího studiového alba.”

Hlavní scéna Promenád je
placená a bude letos opět
v letním kině. Tady začne
program v 15:30 a na jevišti
vystoupí klášterecká skupina
Trojka. S hodinovými pauzami pak postupně kláštereckému publiku zahrají
Kurtizány z 25. avenue
a kapela UDG. Od 21:30 už
pak bude na hodinu a půl
pódium patřit hlavnímu hostu festivalu, jímž je Divokej
Bill. V Klášterci vystoupí

v rámci svého tour „MARATHON 2021“.
Vstupenky na koncertní část
Kláštereckých promenád lze
zakoupit na pokladně zámku
od úterý do neděle od 9:00 do
16:00 hodin nebo elektronicky přes Kalendář akcí na
webových stránkách kultura.klasterec.cz. Vstupenky
zakoupíte také v klášterecké
knihovně nebo přímo na
odkazu: https://ticketware.eu/p/ch7S.

Dny evropského dědictví nabídnou prohlídky hradů,
barokních kaplí i křest nové publikace
V neděli 12. září se můžete
více dozvědět o zřícenině
hradu Šumburk, kterou
město každoročně opravuje,
o jeho historii, stavebním
vývoji a dalších zajímavostech. Komentované prohlídky se uskuteční v 13:00
a 15:00 hodin. Pokud si
s sebou donesete špekáčky,
můžete si je na místě opéct.
V sobotu 18. září se v 9:00
a v 10:30 hodin konají
netradiční prohlídky unikátní barokní památky Sedm
bolestí Panny Marie, kterou založil Michael Oswald
Thun. Provedou vás Miloslava Koubová a David Kodytek.
Ve stejný den, 18. září, jsou
připraveny komentované
prohlídky hradu Lestkov,

neboli Egerberk, od 13:00
a 15:00 hodin. O historii
hradu, jeho stavebním vývoji a pracích na jeho záchraně
vám poví přímo jeho současní majitelé, manželé Zajícovi. I zde bude možné opéct
si špekáčky.
V neděli 19. září klášterecké Dny evropského dědictví
uzavře křest nové publikace o zdejších kostelech. Oba kostely v loňském
roce oslavily narozeniny.
Farní kostel Nejsvětější Trojice 350 let od vysvěcení
a hřbitovní kostel Panny
Marie 260 let své existence.
Ke kulatým „vysvěceninám“
se loni uskutečnila v zahradách farního kostela narozeninová party. V tomto roce
bychom na předchozí akci

rádi navázali v komornějším
stylu, a to křtem zmíněné
publikace. Ten proběhne
v kostele Nejsvětější Trojice
po mši svaté, kterou bude
sloužit od 10:00 hodin místní farář P. Vít Audy. Po křtu
bude následovat ještě krátká prohlídka této barokní
památky.
Autorkou dlouho očekáváné
brožury je Lenka Fricová.
O fotografickou přílohu se
postarali Roman Novotný,
Vítězslav Rúta, Vojtěch
Marvan
a
Veronika
Rochová. Odbornou předmluvu napsal historik umění
a přední český i světový
odborník
na
gotickou
a barokní sakrální architekturu prof. PhDr. Ing. Jan
Royt, Ph.D., DSc.

Co se v publikaci dozvíte?
… že rodová hrobka Thunů nebyla pouze v kostele Nejsvětější Trojice.
… kompletní výklad symboliky obrazů nástropní
fresky z kostela Panny
Marie.
… co mají společného
požáry v roce 1726
a 1859. A mnoho dalšího!
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Panu Kubátovi vyjde v pořadí již
sedmá detektivka
Hříbek, hříbek, bedla, liška, muchomůrka, smrček, liška. A mezi nimi
v kapradí spí věčným spánkem mladý
houbař… Tak dopadla vycházka Luďka
Kubáta po okolních lesích. Známý autor
si pro novou knihu zvolil lehký letní
námět oblíbené české kratochvíle. Po
takovém hrůzném nálezu by každý jistě
rád odpřisáhl, že na houby ho už nikdo
nikdy nedostane, ovšem pro vás,
milovníky detektivek, je tato procházka
zcela bezpečná a navíc je docela určitě
opět příslibem příjemného napětí. Nový
kriminální příběh pod názvem „Přísaha“ vychází pod záštitou nakladatelství MOBA již na konci srpna.
Navzdory tiskové chybě v červnových Kláštereckých novinách, kde jsme pana Luďka nedopatřením „překřtili“ na
Zdeňka, se jeho knihy v infocentru pod radnicí velmi dobře
prodávají. Věříme, že tomu tak bude i v případě této novinky.
Naši chybu přešel pan Kubát s tichým úsměvem, a tak teď
už jen s napětím čekáme, zda kapitán Beránek nebude
napříště vyšetřovat pohřešování členek klášterecké redakce…

Knihovna se připravuje na
velké stěhování

Vážení čtenáři naší knihovny
a budoucí návštěvníci kulturního centra, protože se blíží
dokončení stavby a stěhování
do nového zařízení, musíme
učinit některá opatření. Centralizovali jsme pokladnu
knihovny a vznikajícího
kulturního centra. To znamená, že poplatky knihovny
i vstupenky budete platit v jedné pokladně, která je prozatím v knihovně v oddělení
pro dospělé a od 13. listopadu ji najdete v recepci
v přízemí kulturního centra. Již nyní registrační poplatky

či upomínky zaplatíte v této
pokladně - možno i platební
kartou. Dále musíme knihovnu
připravit na samotné stěhování
a kompletně ji přemístit. Snažíme se omezit naše služby na
co nejkratší dobu, a to na jeden
měsíc. Knihovna bude tudíž
od 9. října do 12. listopadu
uzavřena. Termín zapůjčených knih bude v této době
prodloužen až do konce
roku. Od 13. listopadu se
na vás těšíme v nových
prostorách.
Tomáš Barták
vedoucí kulturního centra ■

KULTURA

Co bude v Krytu v září?

Milí čtenáři, na první podzimní
měsíc pro vás připravujeme
ve spolupráci s fotografem
Miroslavem Radou snímky
slavného benátského karnevalu. Tento karneval musel být
v roce 2020 předčasně ukončen a celá Itálie se následně
návštěvníkům dočasně uzavřela. Fotografie, které u nás
budete mít možnost spatřit,

vznikly jen několik málo dní
před tím.
Vernisáž výstavy s názvem
„Benátky 2020 – V koronavirovém objetí“ se uskuteční 3. září v 17:00 hodin.
Fotografie zde budou k vidění
do 1. října. Vstup je zdarma.
Těším se na setkání s vámi.
Lenka Fricová ■

POHLED DO HISTORIE
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Věděli byste, kde v našem městě stála budova jatek?
Všichni víme, že jsou jatka
průmyslový podnik na zpracování masa, resp. provádí se
zde porážka zvířat, poté se
zde maso porcuje a předává
k dalšímu zpracování.
První jatka na světě svůj provoz zahájila ve Spojených
státech amerických v roce
1845 v Cincinnati ve státě
Ohio a v roce 1878 začal americký obchodník Gustavus
Franklin Swift používat chladírenské železniční vagóny,
což usnadnilo distribuci masa
po celé Americe. Hlavním
producentem masa v USA se
stalo Chicago.
V Klášterci nad Ohří se
budova jatek začala stavět
v roce 1906 a tento letopočet si na místě můžete
přečíst i v současnosti.
Jde o budovu autoservisu
Švamberk. Provoz zde byl
zahájen o rok později,
tedy v roce 1907. Na kláštereckých jatkách se ročně poráželo cca 300 kusů
velkého dobytka a cca
1.400 kusů malých zvířat.
Maso bylo kontrolované
zvěrolékařem a každý
řezník si dobytek pravděpodobně porážel sám,
ačkoliv zde byl zaměstnán
dozorce a učňové. Jatka
měla stanovený řád, jenž
určoval porážkové dny či

stanovoval výši poplatků
za použití jatek.
Právě na již zmíněných chicagských jatkách proběhl
v roce 1912 skandál, který se
týkal zpracování masa. Do
oběhu prý tehdy bylo dáno
6 milionů kusů dobytka nakaženého různými nemocemi,
maso nebylo údajně vůbec
čištěno, případně byla k čištění využívána odpadní voda.
Skandály se ale nevyhýbaly
ani Českých zemím. V roce
1910 bylo například odhaleno podvodné obchodování
s vepřovým sádlem na jatkách v Holešovicích. V roce
1889 zase byla dopadena
zlodějka, která kradla maso
v řeznictví u pana Aloise
Hudečka
na
Petrském
náměstí v Praze. Odsouzena
byla ke 48 hodinám vězení.
Mysleli jste si, že přidávání mouky do uzenářských výrobků na úkor
jejich kvality je doménou
moderní doby? Tak to vás
vyvedeme z omylu!
V sousední, tehdy Německé
říši, se již na začátku 20. století rozšířil nešvar přidávání
mouky do uzenářských výrobků. Například v Ettringenu
v hostinci a obchodě zabavila
policie jitrnice, u kterých se
zjistilo, že obsahují „velká

Dobová a dodatečně kolorovaná ilustrační fotografie týmu
řezníků; okolnosti původu i autor neznámý
Zdroj: www.bejvavalo.cz
sražená zrna škrobová a velmi
značný přídavek mouky“. To
bylo způsobeno tím, že do nich
byly přidány housky, díky
čemuž pak obsahovaly více
než 50 % vody. Ve městě

Mayen byl zase odsouzen hostinský a jeho žena, kteří byli
obžalováni z falšování potravin, nakonec nemuseli do
vězení, ale každý musel zaplatit 5 marek pokuty.

Proč se krájejí salámy obyčejně nakřivo?

Tuto otázku si položil prof. Fechtner na shromáždění německých profesorů v Lipsku:
1. Poněvadž je šikmý řez nejpřirozenější; neboť teprve
mezi nesčetnými řezy vydaří se jeden rovný.
2. Poněvadž připouští okrouhlý řízek obavu, že se odkutálí.
3. Poněvadž je tvar elipsovitý lahodnější, ač není-li naopak
právě proto lahodnějším, že upomíná na řízek salámu.
4. Poněvadž je elipsovitá podoba přiměřenější podlouhlému směru jelita.
5. Poněvadž jsou řízky eliptické vydatnější.
6. Poněvadž dle mechanických poměrů jelita k ruce ono
snáze šikmo než rovno rozkrojiti lze.
7. Poněvadž budí elipsa co křivka vyššího stupně větší
zálibu nežli kruh.
8. Třeba rozeznávati: Jelito krájí se snáze narovno, jitrnice
nakřivo, poněvadž je jelito pevnější.
9. Hospodyně chce šikmým řezem hostu dokázati, že je
salám její veskrze dobrý.
10. Rovný řez má do sebe cosi násilného; šikmý řez má
povahu jemnější a ženy milují vše jemné.
11. Poněvadž z okrouhlých řízků špek snáze vypadává než
z eliptických.
12. Tenký řízek, nakřivo z válcovitého tělesa vykrojený,
poskytuje oku při stejné tloušťce v okraji více plochy
a daří se proto lépe než rovný.
13. Z ohledů na konečky jelita. Při krájení narovno stávají
se řízky na konci menšími; při šikmém řezu je nerovnost tato méně nápadná.
14. Ženy činí to mužům na vzdory, poněvadž vědí, že milují
tito rovné.
15. Není pravda, že se krájejí salámy obyčejně nakřivo;
má žena a dcera řežou je právě tak často na rovno,
jako šikmo. K poslednímu náhledu přidala se většina
shromážděných profesorů.
Zdroj: www.bejvavalo.cz ■
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PRO RODINU

V sobotu 24. července proběhlo na zámku konečně
první vítání občánků v tomto kalendářním roce
Nestává se, že by přivítaní občánci už sami vylézali z kolébky. Tentokrát by toho dobrá polovina už asi byla schopná. I to je
dozvuk koronavirové epidemie, vždyť předchozí „vítání“ se uskutečnilo začátkem října. – Neuvěřitelné… Každopádně máme
velkou radost z těchto rozkošných dětí. Do života jim přejeme jen to nejlepší, předně hodně zdraví, radosti, pohody a spokojenosti.
Ať se jim v Klášterci nad Ohří dobře vyrůstá a na toto období jednou vzpomínají jako na jedno z těch nejšťastnějších.

Ella Vlnasová
Jakub Nohejl

Marek Szabó

Tomáš Pechan

Maxmilián Valta
Aurora Marie Gaborová
Simona Tajerová

Patrik Farbár
Viliam Kelich
Melánie Zelinková

VZPOMÍNKA
Agnes Mágrová
Foto: Nikola Chalupníčková,
Facebook: NikiChFoto
Martin Kratochvíl
BLAHOPŘÁNÍ

Anna Kratochvílová

Diana Kubálková

Dne 6. září
by oslavila
94. narozeniny naše milá
maminka –
paní Marta
Balounová.
S láskou vzpomínají dcery
Miluš, Marti a Iren s rodinami, též se připojují vnoučata, pravnoučata a ostatní
příbuzní.

VZPOMÍNKA
Zůstat
v srdcích
těch, jež
opouštíme,
znamená
nezemřít.
Dne 29. srpna
uběhnou již čtyři smutné
roky, kdy nás opustil pan
Josef Vavroušek. Stále
vzpomínají sestry Ivana
a Eva s rodinami. Všem, kteří
si na Pepu vzpomenou,
děkujeme.

Dne 18. září
uplyne 15 let,
co nás navždy opustil
pan Václav
Kubát.
S láskou stále
vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.
Utichlo srdce,
uběhl čas,
vzpomínku
v srdci má
každý z nás.
Dne 14. září
si připomeneme 5. výročí od úmrtí
pana Pavla Mráčka.
Vzpomíná manželka Hanka
a děti s rodinou.

NÁŠ TIP
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Jak asi velmi dobře tušíte, klášterečtí zastupitelé nyní intenzivně jednají se zástupci společnosti Priessnitzovy léčebné
lázně a. s., které by mohlo vyústit již k závaznému vzniku společného podniku. Ten by měl za cíl významným způsobem
rozvinout lázeňství také v našem městě. Nebudeme ale předbíhat, nechme politiky v klidu jednat a…

Pojďme se vydat tam, kde slavný zábal dostal své jméno

Priessnitzovy léčebné lázně stojí na vrchu nad městem Jeseník. Jejich dominantou je velký lázeňský dům
Priessnitz. Od jeho průčelí
a ještě lépe z jeho věžičky lze
přehlédnout celé panorama
Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor a polských rovin.
Lázně mají v názvu jméno
zakladatele zdejší léčebné
tradice a moderní vodoléčby.
Horská voda, studené mokré
a suché zábaly, čistý vzduch
i práce – právě to byly metody léčby Vincenze Priessnitze, kterými proslavil své
rodiště Gräfenberk, dnešní
Jeseník. Právě zde v roce
1822 založil první vodoléčebný ústav na světě. Jesenické lázně žijí z jeho odkazu
dodnes.
Od mladíka ze zapadlé
horské osady k celosvětově uznávanému léčiteli
Před dvěma sty lety v Jeseníku ještě žádné lázně nebyly.
Byla tu osada, jejíž obyvatelé
se živili zemědělstvím a lesnictvím. Zřejmě šťastný osud
tomu chtěl, že se zde v roce
1799 narodil neobyčejně
talentovaný mladík Vincenz,
obdařený intuicí, pozorovacím talentem a zdravým
selským rozumem. Své zku-

Lázeňský dům Priessnitz
šenosti s vodou a jejími účinky aplikoval nejen při práci
v lese, ale i při uzdravování.
Od prvotního léčení zvířat,
přes zkušenosti se sebeuzdravováním začal léčit také
lidi. Na počátku 20. let
19. století přestavil rodný
dům v Gräfenberku na
malý vodoléčebný ústav.
Postupně zbudoval lázně,
kam se sjížděli hosté z celé
Evropy i ze zámoří. Z chudé
horské osady vyrostlo vyhledávané lázeňské místo a obyčejný kluk se stal uznávaným
léčitelem, který byl v roce
1846 vyznamenán císařskou Velkou zlatou občan-

skou medailí I. třídy. Podle
jeho vzoru vznikaly vodoléčebné ústavy po celé Evropě.
Ještě za Priessnitzova života
vyšlo na dvě stě knih a brožur
věnovaných jeho vodoléčebné metodě. Priessnitzův
zábal dodnes jistě znají
všichni ještě od svých babiček, které se jeho pomocí
snažily srazit horečku a vyléčit všeliké neduhy. Když slavný léčitel v roce 1851 umíral,
zanechal za sebou světoznámý vodoléčebný ústav, který
se v různých podobách fungování a zaměření věnoval
bez přerušení lázeňské léčbě
a léčení až do současnosti.
Krajinou, jež má moc probouzet k životu
Území, kde vznikly první
vodoléčebné lázně světa, je
považováno za jedinečné
v kontextu celé Evropy.
Leží totiž nad významným
geologickým podložím s tektonickými zlomy a uzly a prokázaným unikátním výnosem
některých kovů a stopových
prvků z hlubokých zón zemské kúry až na terén lázní. Už
samotný Priessnitz proto na
těchto místech intuitivně

a úspěšně provozoval léčebné
procedury, aniž měl k dispozici dnešní poznatky o geologické stavbě a výsledky
geoatmochemických měření.
Ovzduší lázeňského areálu je ovlivňováno vzdušnými
proudy Baltického moře s ionty jodu a molekulami mořské
soli. Od jihu, západu a východu je areál chráněn hřebeny
hor. Priessnitzovy lázně se tak
nacházejí v nejčistším prostředí v rámci celé kontinentální Evropy. Klima lázní
je tedy podobné takovým
vyhlášeným oblastem jako
Bad Gastein v Rakousku nebo
Carlsbad Cavity v USA.
A voda? Síla zdejších horských pramenů spočívá
v jejich molekulární struktuře, která z nich vytváří doslova „živou vodu“. V okolí lázní
najdete desítky pramenů
a lázeňských stezek. Prameny jsou pojmenovány po
historických osobnostech,
zakladatelích, šlechticích či
národech a dá se říci, že jsou
tedy díky svým názvům
jakousi „kronikou rozprostřenou po okolní krajině,“ jak rád
dodává místní lázeňský průvodce, Jiří Glabazňa.
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Lázeňské stezky začínají
přímo v areálu. Je to dvanáct
okruhů různé obtížnosti.
Vedou k desítkám pramenů
a dalším pamětihodnostem
z 19. století, jako jsou
pomníčky, skály s pamětními
deskami či křížek na Předním
vršku.
Místem, které je jedinečné
v obohacování atmosféry
důležitými biogenními prvky,
je také přírodní bylinkové
inhalatorium. Tento lázeňský poklad připomíná staré
barokní zahrady a vůněmi
levandule, máty, růží či
meduňky také zahrady
našich babiček i slunnou Provence.
Ne náhodou tedy prý samotný Priessnitz několikrát prohlásil, že lidi neléčí on, ale
tento kraj a vše, co k němu
patří.
Přispívají ke zdraví takřka
celého těla…
Dnes se v jesenických lázních
snaží o to samé. Cílem je vrátit člověka k přírodě
a využívat přitom čistý horský
vzduch a pitnou vodu, které
je tady, na rozdíl od jiných
míst, zatím stále ještě dosta-

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

tek. Současně s tím jsou tu
navíc k dispozici i odborný
personál a moderní přístroje.
Hlavní léčebnou metodou
místních lázní je klimatoterapie, pohybová terapie
v přírodě na čerstvém vzduchu spolu s ochlazováním
končetin a dechovým cvičením pod dohledem zkušených
fyzioterapeutů.
Díky skvělému klimatu se zde
léčí převážně dýchací potíže
a s pomocí přírodního klidného prostředí i psychické
poruchy. Doléčují se tu
i pacienti po onkologických
onemocněních, s kožními
nemocemi a problémy
oběhového ústrojí. V Jeseníku můžete podstoupit také
jednu z nejmodernějších
diagnostických metod –
computerovou kineziologii s následnou léčbou
pohybového aparátu.
Kromě standardní komplexní lázeňské péče pro
děti i dospělé nabízí Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
celou
škálu
relaxačně
ozdravných pobytů pro
samoplátce a širokou
nabídku lázeňských procedur. Nově se nyní zaměřují

V Balneoparku můžete vyzkoušet např. Priessnitzovu koupel
nohou s akupresurou...

... nebo Priessnitzovy přírodní lázně horních a dolních končetin.

NÁŠ TIP

Slovanský pramen
také na následnou léčebně
rehabilitační péči pro
pacienty, kteří prodělali
závažnější formu plicního
onemocnění v souvislosti
s covid-19 a byli přitom
hospitalizováni. U těchto
pacientů je velmi vhodně
využita možnost následné
léčby v prostředí klimatických
lázní spojených s dechovou
rehabilitací a další podpůrnou
léčbou.
Areál i okolí lázní vytvářejí
mnoho příležitostí pro volnočasové
aktivity
dětí
i dospělých. V horkých letních dnech využívají návštěvníci i klienti lázní Balneopark. Tato vodní zahrada
poskytuje návštěvníkům tradiční Priessnitzovy procedury a vodní atrakce, které
jsou ve stráni nad lázeňským
areálem volně k dispozici.

Střiky, chůze potůčkem po
masážní podložce z kamínků,
bazének, vany a Priessnitzova sprcha jsou napájeny ledovou vodou z pramenišť na
Studničním vrchu, případně
posíleny vodou jímanou
z vrtu.
V Priessnitzových lázních jsou
přesvědčeni o tom, že jedním
ze základních předpokladů
úspěšné léčby jsou v neposlední řadě také kvalitní
strava a příjemné ubytování. I na to zde proto dbají.
Poznejte odkaz Vincenze
Priessnitze, zažijte účinky čisté přírody, nadechněte se
jedinečného horského vzduchu a napijte se pramenité
vody – Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – tam,
kde zábal dostal své jméno – www.priessnitz.cz.

SPORT
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Jak ve městě vytvořit zázemí pro všechny věkové
kategorie těch, kdo mají zájem se hýbat?
Na tuto otázku soustavně hledá odpovědi další z poradních orgánů rady města. Řeč je o komisi pro sport a my pokračujeme
v našem mini seriálu, v rámci něhož jsme si předsevzali vám postupně činnost všech třech komisí přiblížit.

Komise pro sport
Pod pojmem sport si většina
z nás představí organizovanou pohybovou aktivitu, jako
je fotbal, hokej či atletika
a další, ale je to vlastně jakákoli pohybová aktivita, která
nás udržuje v dobré fyzické
kondici.
Komise pro sport chce
v našem městě dopomoci
k vytvoření pohybových
návyků místních obyvatel.
Zaměřuje se na pohybové
aktivity dětí, podporuje
vrcholové sportovce i sportování seniorů. Preferuje zejména vytváření správných
pohybových návyků u těch
nejmenších, tzn. u předškoláků, tak, aby se pro ně sportování stalo od útlého věku
zcela přirozenou součástí
života. Tyto děti ale podporuje i nadále v rámci jejich zvoleného sportovního zaměření
a zapojení do sportovních klubů.
Této komisi jde v podstatě
o podporu pohybu jako takovou, což v sobě neskrývá jen
starost o to, aby byl dostatek sportovišť, o jejich
dobrý stav a další rozvoj,
ale i průběžnou komunikaci
s jednotlivými sportovními kluby, při níž členové
komise získávají cenné
postřehy a náměty, které
pomáhají při rozvoji sportu
ke spokojenosti všech stran.
V minulosti se komise například podílela také na revizi
dotačních titulů spadajících
do oblasti tělovýchovy, sportu
a volnočasových aktivit.
Ve své činnosti vychází jak ze
strategického plánu rozvoje města, tak především
z dokumentů Koncepce roz-

voje tělovýchovy a sportu
2017–2025 a Koncepce
rozvoje školství na území
města Klášterce nad Ohří
2021–2025. (Všechny zmíněné dokumenty jsou zveřejněny na webu města v sekci
Projekty - Strategické plány
a koncepce.) Jedním z cílů
koncepčního materiálu je
plán renovace hřišť ve
městě, který „sportovní“
komise právě v loňském roce
sestavila. Jako pilotní projekt
bylo inovováno hřiště za
Družstevní ulicí (viz foto
výše) a zároveň byla vybudována miniaréna na pozemku
mateřské školy v Souběžné
ulici (viz foto níže). V současné době se podle tohoto
návrhu plánuje výstavba
nového multifunkčního
a volnočasového hřiště
mezi ulicemi Lesní a Pionýrů.
Komise má celkem sedm
členů. Tvoří ji zastupitel Jiří
Jaroš, coby její předseda,
dále pak Petra Žihlová,

Jaroslava
Peštuková,
Marie Palátová, Olga Stavenská, Michal Hádek
a Milan Vacke. Tajemnicí je
Lucie Černá z odboru sociálních věcí, školství a sportu.
Členové komise jsou vybraní
dobrovolníci se zkušenostmi
z různých sportovních odvětví. Schází se zpravidla
jednou za měsíc a na každé
schůzce diskutují o aktuálních událostech v oblasti
sportu, mají pozvané zástupce spolků a sportovních klubů, případně navštěvují
sportoviště, např. v letošním
roce fotbalové hřiště v Rašovicích, střelecký klub či areál
aquaparku. Právě poslední
zmiňovaný areál v sobě skrývá dle názoru komise velký
potenciál pro rozvoj různých
celoročních pohybových aktivit.
Nejsou to však jen sportovci,
se kterými členové komise
pro sport spolupracují. Společně s komisí pro strategický
rozvoj města a památkovou
péči
hledají
rovnováhu
v budoucím využití dosud volné plochy mezi stadionem
a ZŠ Krátká. Z tohoto důvodu
vytvořili zástupci sportovní
komise i tzv. zásobník herních prvků a námětů, které
jsou realizovatelné kdekoliv
na území města a přináší
i nové typy pohybových
aktivit.
S odborem sociálních věcí,

školství a sportu zase komise
pracuje na realizaci myšlenky
celoročního sportovního
projektu pro základní školy se zapojením sportovních klubů. Jeho podstatou
by byl turnaj v konkrétním
sportu pořádaný pravidelně
jednou za měsíc. Vrcholem
tohoto projektu by na konci
školního roku mohl být městský sportovní den.
Stejně jako v případě ostatních komisí působících při
radě města je i komise pro
sport pouze poradním orgánem, který na radu předává
podněty, doporučení a nápady z oblasti sportu. A ač má
vlastních nápadů mnoho,
jejich realizace je mnohdy
limitována jak rozpočtem či
absencí dotačních titulů, tak
i zákony a nařízeními, které
konkrétní návrh nedovolují
uskutečnit.
Je dobré, aby bylo závěrem
uvedeno, že i komise pro
sport nepřináší pouze vlastní
podněty, ale uvítá i návrhy
od občanů, jako tomu bylo
třeba v případě doplnění
cyklogenerelu města o další
možné a potřebné trasy
cyklostezek. Máte-li pocit,
že ve městě v oblasti sportu něco chybí, obraťte se
na předsedu, pana Jiřího
Jaroše, či tajemnici komise pro sport, Lucii Černou.
Kontakty na ně najdete na
webu města.
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Karolína Nováková referuje o svém letním tenisovém
mezinárodním zápolení ve Španělsku
Klášterecká tenistka Karolína
Nováková v červenci reprezentovala město i Českou
republiku na turnaji ve španělském Don Benito. Sportovní akci, dotovanou mezinárodní tenisovou federací ITF
částkou 15.000 dolarů, navštívila se svým otcem. Jak turnaj
zpětně hodnotí sama hráčka?
„Musela jsem projít kvalifikací,
ve které jsem v prvním kole
porazila hráčku z Indie 6:3,
6:0. Ve finále kvalifikace jsem
nastoupila proti první nasazené Estonce a vyhrála jsem 6:2,

6:2. V prvním kole hlavní soutěže na mě zůstal ne úplně přívětivý los, čekala mě 4. nasazená Bulharka. Do zápasu
jsem dala úplně vše a bojovala
jsem do posledního míče,
bohužel rozhodlo pár maličkostí a nakonec jsem zápas
prohrála v poměru 4:6, 4:6.“
Karolína bojovala i ve čtyřhře.
S indickou spoluhráčkou se
přes těžké zápasy dostaly až
do semifinále, kde podlehly
prvním nasazeným Španělkám. „Za mě to byl poměrně
vydařený turnaj a jsem ráda,

že jsem tam mohla jet
a nasbírat nové zkušenosti.
Určitě se mi budou hodit do
dalších zápasů. Budu doufat,
že se mi na dalších turnajích
bude dařit alespoň jako na
tomto, budu sbírat body
a posouvat se na žebříčku
výš. Samozřejmě děkuji
svým sponzorům: IT-Insignia, Meroona a Jestal.“
Město Klášterec nad Ohří Karolíně Novákové děkuje za skvělou reprezentaci na mezinárodní úrovni a přeje jí další úspěchy
v její tenisové kariéře.

Karolína s indickou spoluhráčkou

„Hrby“ č. 13: Ne každá třináctka je smolná, a kdo
nepadá, jezdí pod své možnosti…
V sobotu 14. srpna se na RC
dráze nad Kláštercem uskutečnil 13. ročník závodu na
horských kolech s názvem
Wembloudovy Hrby. Celkový počet startujících atakoval hranici 150 lidí, od
dětí na odstrkovadlech, ve
věku, kdy ještě neumí pořádně chodit, až po velmi zkušené muže takového věku, kdy
už zase nemohou pořádně
chodit. Ovšem ani jedné kategorii to nepřekáží v tom jezdit
na kole bravurním způsobem
a podávat výkony hodné obdivu a smeknutí klobouku.
V 10 hodin odstartoval celý
sportovní den závod dětí na
odstrkovadlech, který je pro
pořadatele vždy tou největší
zábavou. Následovaly dětské
kategorie odstupňované po
dvou letech – do 6, do 8, do
10 a do 12 let. Každá kategorie měla trať těžší vzestupně
s věkem. Po odzávodění
všech dětských kategorií
následovalo vyhlášení vítězů
a medailový ceremoniál. Po
odjetí závodu měly děti možnost dalšího vyžití na skákacím hradu. Spousta z nich
využila malování na obličej
a vrcholem doprovodného
programu byla hustá voňavá
pěna, vytvořená kláštereckými hasiči, kterou si neuvěřitelně užili snad všichni zúčastnění prcci. Celé toto dětské
závodní dopoledne se odehrálo v areálu RC dráhy (Oudaplacu) a velký dík za vše patří
firmě Kabel1 Jirky a Jany

Oudových, bez kterých by nic
z toho nebylo možné.
Hlavní závod odstartoval
ve 14:00 v prostoru startu
a cíle dětí, tj. na Oudaplacu.
Všechny kategorie byly na
trať vypuštěny společně, a to
včetně kategorií příchozích
a dětí do 14 let, které soupeřily na jednom lesním okruhu
o délce cca 12,5 km. Ti ostatní
absolvovali okruhy dva, a tak
hlavní závod měřil 25 km.
Závodní okruh je veden
z 99,9 % v terénu a je celý
tak nějak z kopce do kopce…
Ve své podstatě si není kde
odpočinout. Letošní ročník byl
opět velmi teplý, a tak by se
nebylo čemu divit, kdyby

někdo kleknul na vedro, ale
naštěstí se tak nestalo. Nikdo
se ani nezrakvil a nedošlo
k žádnému konfliktu, takže
13. ročník smolný rozhodně
nebyl.
V závěrečném sjezdu byla
opět báječná divácká atmosféra, která člověku dodala
odvahy k rychlejšímu projetí
těch nejtěžších pasáží. Bylo to
fakt fajn. Nějaký lehký hlavan
se občas uskutečnil, ale co je
pod pět stehů, to se nepočítá,
a kdo nepadá, jezdí pod své
možnosti, takže vše OK.
Z kláštereckých známých tváří stojí za zmínku 1. místo
Vojty Marvana v kategorii,
3. místo Marcela Červenky

Foto: Martin Pešek

v kategorii a 2. a 3. místo
v kategorii Oldy Huji a Karla Krejčího. V kategorii
odstrkovadel vyhrál Fabien
Rytych z pořádajícího oddílu
TJ Klášterec.
Děkujeme majitelům pozemků v okolí Louchova za možnost průjezdu, všem řidičům
za tolerantní chování ve zhuštěném parkování okolo Oudaplacu, houbařům a turistům,
že neničili značení trati, a skoro
všem majitelům zahrad ve
všech zahrádkářských koloniích za městem za totéž. Jen
někteří z posledně jmenovaných si dali tu práci a kompletně nám přeznačili část závěrečného sjezdu. Naštěstí se
jim to povedlo až po závodě.
Rád bych poprosil, aby si
dotyční nepřející lidé uvědomili, že tím můžou naprosto
pokazit den někomu, kdo si
třeba kvůli tomuhle vzal dovolenou a jel k nám do Klášterce
z druhé strany republiky. Je
nám líto, že někdo takový mezi
námi je.
Za závod děkujeme všem
sponzorům: Kabel1, SWEEPsport, Autodoprava Vilém
Chrvala, MLK stavební,
Defektoskopie Karel Kubový,
ALBE technik s.r.o., MWR
decor & design, Skiareál
Alšovka, DEFT design, ČEZ.
Osobně děkuji všem, kteří se
na přípravě závodu nadřeli
a umožnili tím užít si skvělý
den spoustě lidí z blízka
i daleka.
Martin Rytych ■
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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 12hodinové směny v pravidelných
cyklech dlouhý – krátký týden.
Dlouhý týden:
Po, Út, Pá, So, Ne – směny,
celkem 60 hodin (vč. přestávek)
St, Čt – VOLNO
Krátký týden:
St, Čt – směny, celkem 24 hodin
Po, Út, Pá, So, Ne – VOLNO
Nabízíme zaškolení, stabilní práci, zajímavé platební
podmínky – úkolová mzda 200 Kč/hod.
s možností 15% výkonové prémie, příspěvek na stravu.
Náborový příspěvek 30 000,-.
Požadujeme zručnost, samostatnost a zodpovědnost.
Bližší informace na tel. 773 679 988
nebo na email bk.bvplast@seznam.cz
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetrahnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16-20 týdnů, cena 185-229,- Kč/ ks
Prodej: 15. 9 . a 27. 10. 2021
Klášterec – u autobusového nádraží – závory – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Krmiva
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

8/2021 | strana 19

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

INZERCE

Nemocnice Kadaň s. r. o.
nabízí pracovní pozice

Ošetřovatelka a sanitář na lůžková oddělení
POŽADUJEME:
• Střední zdravotnické vzdělání – odborná
způsobilost dle z.č. 96/2004 Sb. v platném
znění
• U sanitářů – sanitářský kurz podmínkou přijetí
uchazeče
• Praxe v oboru výhodou
CO BUDE mimo jiné VAŠÍM ÚKOLEM:
• Budete nápomocni při poskytování
zdravotních služeb na lůžkových odděleních
• Poskytování ošetřovatelské péče pacientům
v rozsahu své odborné způsobilosti
• Doprovázení a převážení pacientů
• Péče o hygienu prostředí
NABÍZÍME:
• Výhodné mzdové ohodnocení, stabilní zaměstnání a zaměstnanecké benefity
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravu a penzijní připojištění
• Další profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Možnost práce na zkrácený úvazek
Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP.
Nabízíme nezávazný osobní pohovor.
KONTAKT: Bc. Lenka Benešová, vedoucí odboru ŘLZ
Telefon: 474 944 550
Mobil: 725 425 180
E-mail: benesova@nemkadan.cz
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