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plamínek z betléma

 Měli jsme doma kousek legendy 
 Je to více než třicet let, co do Československa a poté do 

České republiky přijíždí plamínek zažehnutý v jeskyni, 
kde se narodil Spasitel. Co za touto tradicí stojí? a jak je 

vlastně dlouhá?
Podrobnosti na straně 3.

pokraČuJe Seriál o odpadeCh

Třiďme lépe, má to smysl
legislativa neustále prodražuje likvidaci komunálního 

odpadu. proto je dnes mnohem důležitější naučit se 
odpad z domácnosti  správně třídit. může nám to jako 

občanům ušetřit velké peníze.  
Podrobnosti na straně 2.

novoroČní plány

Co čeká Kabelovou televizi Kadaň?
optický internet, kino hvězda i televizní vysílání. 

to vše zajišťuje kabelová televize kadaň, a.s. 
Co ji čeká v roce 2022 a jaké projekty by chtěla 

společnost začít či dokončit?
Podrobnosti na straně 4. 

měSto kadaň a Jeho organizaCe JSou v režimu dpi

Řešíme potíže s elektřinou
nemoCniCe přivítala první miminko kadaně i úSteCkého kraJe

První miminka nového roku
kadaňská porodnice potvrzuje, že je 

regionálním pojmem. letos to ukázalo 
i narození prvních miminek nového 
roku. v kadani přivítali nejen první 
děťátko města, ale i celého ústeckého 
kraje.

v úterý 4. ledna dětem a hlavně 
jejich rodičům popřáli kadaňský sta-
rosta Jiří kulhánek a místostarosta Jan 
losenický. první miminko ústeckého 
kraje pak přivítal hejtman Jan Schiller. 

oba představitelé předali i dárky dě-
tem i jejich rodičům a sourozencům.

oblíbenost kadaňské porodnice 
dokazují každoroční čísla. ročně se 
tu narodí na šest stovek dětí. ovšem 
jen kolem sto padesáti je z kadaně. 
ostatní jsou z jiných míst kraje. Stejně 
tak první miminko letošního roku. to 
žije v postoloprtech. a to druhé až          
v rumburku.                    Text a foto M. Šíl

Jak jsme informovali na webových 
stránkách, do nečekaných potíží 
s dodavatelem elektřiny se koncem 
roku dostala i kadaň. město a všechny 
jeho příspěvkové organizace i ob-
chodní společnosti měly na základě 
pro běhlého výběrového řízení uzavře-
nou smlouvu o dodávkách elektřiny     
v nízkém napětí s firmou microenergy, 
s.r.o. Jenže firma oznámila, že je vzhle-
dem  k situaci na trhu nucena ukončit 
činnost.

„od té jsme byli nuceni odstoupit,“ 
řekl starosta Jiří kulhánek. „vyzvali 
jsme firmu k nápravě, nyní má micro-
energy 15 dní na nápravu situace. ne-
předpokládáme ale, že byla schopna 
znovu obnovit dodávky. proto město   
a jeho organizace odebírají elektřinu   
v rámci dodavatele poslední instance.“ 
v režimu dpi bude město muset setr-
vat, dokud nevybere nového dodava-
tele ve výběrovém řízení. ze zákona tak 
musí učinit brzy, protože v režimu dpi 
smí zůstat pouze devět týdnů.“ na roz-

počet to bude mít určitě dopady, jak 
velké, to zatím nevíme. rezervováno 
máme zatím 14 miliónů korun s tím, že 
bychom se mohli dostat až na miliónů 
dvacet. víme samozřejmě, kde peníze 
v rozpočtu najít,“ doplnil kadaňský sta-
rosta. Smlouvu na dodávku elektřiny 
pak město plánuje uzavřít na jaře roku 
2022 a rádo by dodávky zajistilo až do 
roku 2024. 

ročně má město a jeho organizace 
spotřebu zhruba 3500 mWh elektřiny    
v pásmu nízkého napětí.          (mš)

Jakub Borovský se narodil jako první občá-
nek Kadaně. Rodiče Andrea a Michal na jeho 
příchod čekali až do 16.43. Jakub má ještě dvě 
sestřičky.

Alenka Übersaxová se narodila jako první 
miminko Ústeckého kraje hodinu a tři 
minuty po půlnoci. Rodiče Alena a Petr jsou 
dobří v plánování, protože jejich předchozí 
miminko se narodilo 1. ledna 2018.

až do 16. ledna můžete přiSpět

I v Kadani začala Tříkrálová sbírka
v kadani se letos do sbírky, která 

začala 6. ledna, zapojilo sedmnáct 
skupinek, které si rozdělily město a vy-
daly se koledovat. zástupci kadaňské 
charity se s nimi loučili se slovy: „ať 
vykročíme a konáme s chutí, úsměvem 
na tváři a dokážeme potěšit nejedno 
lidské srdce, pohladit nejednu una-
venou tvář a prozářit domovy božím 
požehnáním.“

tříkrálová sbírka se obecně těší velké 
důvěře lidí, a tak přispívají rádi, o čemž 
se vždycky přesvědčí i koledníci. v mi-
nulých letech se v kadani vybralo 
i přes sto tisíc korun. „Šedesát pět 
procent vybrané částky zůstává tady, 
v kadaňské  charitě,“ uvedl k tomu Jan 
paleček, zástupce oblastní charity ka-

daň. „zbytek Charita Česká republika 
dělí na nejrůznější projekty. režie tvoří 
jen pět procent. a v kadani ještě mno-
hem méně,“ doplňuje Jan paleček.

kdo by koledníky nepotkal, a přesto 
chtěl přispět, má možnost poslat 
částku na účet kadaňské charity. třeba 
i prostřed-
nictvím 
or platby. 
pokladnička 
je také umís-
těna v kos-
tele pový-
šení sv. kříže 
na mírovém 
náměstí.    

              (mš)

finanCe měSta v roCe 2022

Na investice půjde 120 miliónů
zastupitelstvo města schválilo na 

svém prosincovém zasedání rozpočet 
na rok 2022. kadaň bude v letošním 
roce hospodařit s částkou přes 550 
miliónů korun.

z této částky jde na investiční akce 
více než pětina, tedy přibližně 120 mi-
liónů korun. podle slov starosty Jiřího 
kulhánka se letos nechystá žádná 
výrazně velká investiční akce. tou nej-
větší bude rekonstrukce Čechovy ulice 
ve starém městě. plánuje se dokon-
čení revitalizace povrchu na mírovém 
náměstí. už v březnu by měl být odkryt 
poslední zbývající díl dlažby před 
kostelem povýšení sv. kříže. archeo-
logický výzkum, který tam začne by 
mohl přinést nové objevy a možná 

odhalit neznámá fakta z minulosti 
našeho města.

pokračují práce na projektových 
dokumentacích dvou velkých akcí. 
Jednak výstavby domů na sídlišti vi-
nohrady, a také rekonstrukce Slovanu, 
kde by měly vyrůst startovací byty 
pro mladé rodiny. na tuto investici 
schválilo zastupitelstvo rezervu ve výši 
55 miliónů korun. odhad nákladů je 
zhruba 100 miliónů, ovšem upřesnit ho 
bude možné až na základě projektu, 
který by měl být hotov na podzim 
letošního roku.

Co vše kadaň čeká a jaké má plány 
do roku se třemi dvojkami v letopočtu, 
to přinese rozhovor se starostou Jiřím 
kulhánkem v čísle 27. ledna.      (mš)

Koledníkům požehnal kadaňský farář Josef Čermák. Foto M. Šíl
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PAPÍR SKLO PLASTY BIOODPAD
Barva: MODRÁ Barva: ZELENÁ Barva: ŽLUTÁ Barva: HNĚDÁ 
noviny, časopisy, reklamní 
letáky, kartony, sešity, 
papírové obaly, krabice 
roztrhané na menší kusy, 
balicí papír, lepenka, 
kancelářský papír...

NEVHAZUJTE: mastné, 
mokré a jinak znečištěné 
papíry, dětské pleny,  
uhlový a pauzový 
papír, kelímky z 
provoskovaného papíru...

bílé nebo barevné sklo, 
vymyté skleněné nádoby, 
zavařovací sklenice, 
tabulové sklo, skleněné 
střepy...

NEVHAZUJTE: zrcadlo, 
drátěné sklo, autosklo, 
keramiku, porcelán, 
žárovky, varné sklo...

PET lahve od nápojů 
(sešlápnuté s víčky), 
kelímky od potravin, 
láhve od pracích a 
kosmetických přípravků 
(vypláchnuté), sáčky, 
fólie, polystyren...

NEVHAZUJTE: obaly 
z PVC (obsahují 
chlor), novodurové 
trubky, linolea, obaly 
mastné a znečištěné 
nebezpečnými látkami...

listí, tráva, zbytky rostlin, 
větve, ovoce, zelenina, 
čajové sáčky, kávová 
sedlina, skořápky z vajec, 
slupky od brambor... 
Vhazujte bez igelitových 
obalů...

NEVHAZUJTE: maso, kosti, 
rostl. oleje a živočišné 
tuky...

OLEJE
Barva: ZELENÁ
   s označením
použité potravinářské
tuky a oleje z domácností 
v použitých PVC obalech 
(PET lahve atd.) Olej se do 
nádob nevylévá.

NEVHAZUJTE: 
nepotravinářské
druhy olejů (motorový
a pod.) a další druhy 
odpadů...

KOVOVÉ OBALY
Barva: ŠEDÁ   
oranžové víko
nápojové plechovky, 
plechovky od potravin 
(čisté), drobné kovové 
předměty z domácností...

NEVHAZUJTE: tlakové 
kovové nádoby od 
sprejů, obaly se 
zbytky potravin nebo 
znečištěné chemickými 
látkami atd... Ja

k 
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Čtvrtý díl Seriálu o nakládání S odpady v kadani

Třídění odpadu v roce 2022
nová legislativa je postavena na 

negativní motivaci k vytřídění vět-
šiny odpadu, jinými slovy zdražuje se 
likvidace nevytříděného směsného 
odpadu na skládkách. 

občané platí za svoz a likvidaci 
odpadů 200 kč ročně, ale náklady jsou 
násobně vyšší a od letoška v důsledku 
zdražení skládkovného rychle poros-
tou. Je potřeba již od tohoto roku třídit 
víc a efektivněji.

nejtěžší složkou směsného odpadu 
je nevytříděný bioodpad. Je potřeba 
třídit bioodpad rostlinného původu ve 
všech domácnostech. Speciální kraft
-papírové pytlíky do menších košů 
na kuchyňský bioodpad lze zakoupit 
online. pevné a omyvatelné tašky na 
plast, sklo, papír a kov lze zakoupit        
v tiC.

objemný odpad (nábytek, koberce 
apod.) nepatří do popelnic ani k po-
pelnicím, lze ho odvézt na sběrný dvůr 
v jeho provozní době (po-pá 8.00 – 
16.00, So 8.00 – 12.00) nebo do velkoob-
jemového kontejneru v den svozu dle 
rozpisu. 

Stavební odpad nepatří do kontej-
nerů, je třeba jej odvézt na sběrný 
dvůr. 

pokud máte podnět na zlepšení 
možností třídění ve vašem okolí např. 
přidáním nádob na separaci, zřízením 
nového sběrného místa apod., nevá-
hejte se obrátit na odbor životního 
prostředí (ing. frajt, jiri.frajt@mesto
-kadan.cz, 474319553)

děkujeme, že třídíte a šíříte infor-
mace o nutnosti zavést výše zmíněná 
opatření. 

Jan Losenický, místostarosta

Muzeobusem do Anežského kláštera

od 1.ledna 2022 dochází ke změně 
v systému přistavování velkoobjemo-
vých kontejnerů pro občany. počet 
míst se nově rozšiřuje o místo v ulici na 
Strážišti. Celkem bude tedy 20 stano-
višť.

kontejner nebude přistavován na 
celý víkend, ale řidič s kontejnerem 
přijede na stanoviště v určitý den 
(v sobotu) a čas. zde bude možné po 
dobu 30 minut za dohledu řidiče uložit 

velkoobjemový odpad z domácnosti 
(např. nábytek, sedací soupravy, židle, 
koberce, lino) do kontejneru. odpad, 
který do kontejneru nepatří (např. 
pneumatiky, nebezpečný odpad, 
akubaterie, papír, sklo, elektrospo-
třebiče atd.), řidič neumožní odložit 
do kontejneru, ale odkáže občany na 
sběrný dvůr provozovaný technickými 
službami s.r.o. v polní ulici v kadani, 
kam lze odpad odevzdat.     (ts)

Změny v přistavování velkoobjemového 
kontejneru pro občany

Termín sobota 15. ledna 2022

1. stanoviště 8.00 - 8.30 hodin ulice u Stadionu u čp. 1216
2. stanoviště 8.45 - 9.15 hodin ulice u Stadionu u čp. 1228
3. stanoviště 9.30 - 10.00 hodin ulice bystřická u čp. 1239
4. stanoviště 10.15 - 10.45  hodin ulice Chomutovská u čp. 1258
5. stanoviště 11.00 - 11.30 hodin ulice Chomutovská u čp. 1363
6. stanoviště 12.15 - 12.45 hodin prunéřov u čp. 167
7. stanoviště 13.00 - 13.30 hodin ulice golovinova u čp. 1699
8. stanoviště 13.45 - 14.15 hodin ulice golovinova u čp. 1340

Dotace pro podnikání nově

nemocnice kadaň s.r.o. nabízí volnou 
kapacitu malým, středním i velkým 
firmám v oblasti pracovnělékařských 
služeb. 

pro zájemce o poskytování služeb nabízíme: 

•	 provádění	preventivních	prohlídek	
•	 hodnocení	pracovního	prostředí	a	pracovních	podmínek	na	zdraví	
•	 hodnocení	vlivu	pracovní	činnosti	
•	 hodnocení	zdravotního	stavu	za	účelem	posuzování	zdravotní	způsobi-
 losti k práci 
•	 poradenství	zaměřené	na	ochranu	zdraví	při	práci	a	ochranu	před	pra-
 covními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací 
•	 školení	v	poskytování	první	pomoci	
•	 pravidelný	dohled	na	pracovištích	a	nad	výkonem	práce	nebo	služby	
  
kontakt: tel. 474 944 239, email posta@nemkadan.cz 

vydejte se s námi 22. ledna na výlet 
za uměním do prahy. dopoledne 
navštívíme anežský klášter se sbírkou 
gotického umění. porovnáme toto 
významné františkánské centrum s na-
ším klášterem a pokusíme se najít díla, 
která pocházejí z kadaně. po obědě 
zamíříme do galerie hlavního města 
prahy na výstavu no art today, která 
představuje nová díla ze sbírek galerie, 
kde společně oživíme příběhy jednot-
livých děl.

muzeobus vyráží 22. ledna v 7:45         
z autobusového nádraží v kadani. 
Cena výletu je 590 korun (senioři 490 
kč), v ceně je doprava, vstupné a vý-
klad průvodců. delší pauzu na oběd je 
možné využít k návštěvě pamětihod-
ností v centru. předpokládaný návrat 
do kadaně je v 19 hodin. vstupenky 
jsou     v předprodeji v turistickém 
informačním centru nebo on-line na 
našem webu kultura-kadan.cz.       (KZK)

i v letošním roce chce město kadaň 
podporovat podnikatele. Jako v letech 
předchozích pokračuje program do-
tací podnikatelům v provozovnách na 
území městské památkové rezervace 
kadaň. zatím je na program vyčleněna 
částka 800 tisíc korun, ovšem může se 
stát, že bude navýšena.

od července 2022 se ale porgram 
podpory rozšíří i na podnikatele mimo 

památkovou zónu.  a právě proto 
existuje možnost navýšení finančních 
prostředků v programu. to bude ale 
samozřejmě záviset na možnostech 
městské pokladny, která se bude mu-
set vypořádat především s enormním 
nárůstem výdajů za energie.

podnikatelům ve městě se tedy vy-
platí sledovat rozhodnutí městského 
zastupitelstva.            (mš)

úSpěŠní kadaňŠtí muzikanti 

Filharmonici z Kadaně
v prosinci 2021 proběhl závěrečný 

koncert třetího ročníku mládí s filhar-
moniky, kterého se zúčastnili i dva žáci 
základní umělecké školy klementa 
Slavického v kadani: michaela kopecká 
(fagot) a františek Chyba (hoboj), oba 
ze třídy vladimíra batujeva.

Je to projekt, který spojuje zkušené 
hudebníky - filharmoniky Severočeské 
filharmonie teplice - s hudebníky 
začínajícími - žáky uměleckých škol 
ústeckého kraje. Jeho vyvrcholením je 
pak jejich společný koncert. 

v letošním roce se projektu zúčast-
nilo 65 žáků a 16 filharmoniků, mentorů, 
které v rámci závěrečného koncertu 
doplnili další členové filharmonie.

závěrečný koncert projektu proběhl 
16. prosince 2021, v kulturním domě       
v teplicích, pod taktovkou pana diri-
genta pavla trojana jr. hostem kon-
certu byl bartosz frydel, klavírní sólista 
a výherce soutěže virtuosi per musica 
di pianoforte. „nám, prostým žákům 
zuŠek, dává projekt možnost vidět svůj 
nástroj v širší perspektivě, tj. zjistit, jak 
zapadá mezi ostatní, zjistit jeho sku-
tečnou hodnotu v hudbě a samo-
zřejmě se  lecčemu přiučit od mistrů 
oboru,“ shrnul své pocity františek 
Chyba. oba by chtěli poděkovat svým 
mentorům miroslavě ladové a rado-
vanu Skalickému.......  František Chyba 

radka z.s. připravila na rok 2022 pár 
novinek pro malé i velké:
dopolední program mCr obohatí zna-
kování pro batolata.
odpoledne zahajujeme montessori díl-
ničky a angličtinu s prvky montessori 
pro předškoláky (3-6 let).

mládež (10-19 let) si může přijít vyzkou-
šet odpolední teens jógu 
a dopoledne máme přizpůsobené 
lekce Senior jógy i pro starší.
Sledujte naše webové stránky.
                                                              RADKA

Novinky RADKA, z.s. pro nový rok
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plamínek  naděJe přiJíždí do ČeCh Již přeS třiCet let

Betlémské světlo opět v Kadani

nebude to trvat dlouho a prvňáčci 
dostanou svá první vysvědčení. od 1. 
září, kdy do školy přišli, se v jejich živo-
tech hodně změnilo, ale oni vše zvládli 
na jedničku.

prvním těžkým úkolem bylo hned      
v září přejít na online výuku kvůli 
karanténě. „na dálku“ se naučili první 
písmenka a zorientovali se v číslech od 
1 do 5. podařilo se jim to díky pomoci 
rodičů a prarodičů.

v říjnu na ně čekala první velká akce 
– drakiáda ve školní družině. vedle 
skvělé zábavy s draky v oblacích si 
také pochutnali na opečených buřtí-
cích. na konci měsíce přišel na řadu 
halloween. a to bylo opravdu něco! 
paní vychovatelky, s velkou pomocí 
paní asistentek, kuchařek, uklízeček     
a zejména žáků a žákyň 6. až 8. tříd, pro 
ně připravily cestu plnou strašidelných 
úkolů. prvňáčci opět vše zvládli. 

v listopadu se v pobočce městské 
knihovny dozvěděli, jak vzniká kniha. 
po zajímavé besedě si také svou 
vlastní knížku vyrobili.

10. prosince si pro ně paní ředitelka 
nachystala překvapení. prvňáčci totiž 

slavili 100 dní své školní docházky          
a náramně si to užili. velkou radost jim 
udělaly originální ubrousky, které pro 
ně vyrobily osmačky. 

tradiční vánoční akce „zastavení ve 
Sluníčku“ proběhla tentokrát netra-
dičně venku před školou. malí šikulové 
svým nejbližším předvedli pásmo 
písniček a tanečků a pak je obdarovali 
vlastnoručně vyrobeným keramickým 
zvonečkem. v adventním čase svým 
vystoupením na náměstí také potěšili 
obyvatele kadaně. 

od začátku školního roku se naučili 
spoustu věcí. umí sčítat a odčítat do 
sedmi, znají všechna písmena velké 
tiskací abecedy, přečtou si krátký 
příběh. teď mají před sebou plavecký 
kurz. naši prvňáčci si s tím zase určitě 
bravurně poradí. držme jim palce!

Co říci závěrem? naši nejmladší 
začali školní rok v nelehké době. první 
pololetí přesto zvládli v pohodě. Jsou 
to prostě pilní a šikovní žáci a mají 
skvělé rodiče. děkujeme!

Text a foto Mgr. Lucie Dlouhá a Mgr. 
Martina Lucká

Půl roku prvňáčků na Sluníčkové škole

den před Štědrým dnem si mohli lidé 
v kadani přijít pro betlémské světlo. 
plamínek, který byl před týdny zažeh-
nut v jeskyni, kde se podle legendy 
narodil Ježíš kristus. tradičně ho do 
kadaně přivezli skauti, kteří ho také 
všem zájemcům rozsvěceli před kinem 
hvězda. 

a o plamínek naděje byl i tentokrát 
velký zájem. lidé přicházeli s lucer-
nami, svíčkami, aby si domů odnesli 
mihotavé světélko. Jak ale tradice 
betlémského světla vznikla?

legenda praví, že jeden mladý rytíř 
se zapřísahal, že pokud se vrátí domů  
z křížové výpravy, tak do svého rod-
ného města florencie přinese plamí-
nek ohně z betlémské baziliky. věřilo 
mu však pouze málo lidí, protože 
z křížových výprav se vrátil jen málo-
kdo. v palestině kromě bitev hrozilo 
i nebezpečí nákazy cizími chorobami. 
po třech letech, těsně před vánocemi 
v roce 1099 dorazili otrhaní mladíci 
do florencie, kde v jejich čele stál 
jeden se zapálenou svící s plamenem. 
všichni přísahali, že plamínek pochází 
z betléma a zmíněný rytíř jej nesl v do- 
brých i zlých dobách po poušti i po 
moři jen pro to, aby splnil svůj slib. 
Svíci umístil v kostele, odkud si pak 
plamínek chodili zapalovat i další oby-
vatelé. ve středověku to byl první i po-
slední plamen z rodiště Ježíše krista.

myšlenka šíření předvánočního 
pokoje a míru vznikla v rakousku, od-
kud se rozšířila do mnoha zemí světa. 
úplně poprvé plamínek přicestoval       
v roce 1986 letadlem do lince, kde se 
stal součástí vánoční sbírky rakous-
kého rozhlasu a televize na pomoc 
znevýhodněným dětem.

v roce 1988 přišel s myšlenkou roz-
sáhlé distribuce betlémského světla 
skautský vůdce herbert grünwald. od 
roku 1989 tak herbert grünwald každo-

V sobotu 18. prosince přivezli Betlémské 
světlo skauti do Kadaně. Společně s farářem 
Josefem Čermákem zapálili svícen v kostele 
Povýšení svatého kříže. Foto P. Zárybnický

ročně pořádá ve vídni ekumenický ob-
řad, na kterém je plamen míru předá-
ván delegacím skautů z celého světa. 
a už v prosinci 1989 dorazilo betlémské 
světlo i do tehdejšího Československa 
(kromě něj ještě do polska, maďarska 
a rumunska). Československo, a tedy 
i Česká republika, bylo tedy u zrodu 
tradice putování betlémského světla 
po zemích evropy. v roce 2021 to bylo 
již 32 let.                                       Martin Šíl

Poprvé přijelo světlo z Betléma do tehdejšího 
Československa v roce 1989. Už tehdy ho 
přivezli skauti. Foto Václav1970
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„JSme míStní a víme, Co kadaň potřebuJe“

Rok 2022: Velký rok pro Kabelovou 
televizi Kadaň

Nabízí pracovní pozici
Sanitář na lůžková oddělení

POŽADUJEME:
•	Sanitářský	kurz	-	podmínkou	přijetí			
   uchazeče
•	Stupeň	vzdělání	–	střední	odborné
•	Praxe	v	oboru	výhodou
•	Fyzická	zdatnost

NABÍZÍME:
•	Výhodné	mzdové	ohodnocení,	
   stabilní zaměstnání a zaměstna-
   necké benefity
•	Náborový	příspěvek	20	000,-	Kč
•	5	týdnů	dovolené
•	Příspěvek	na	stravu
•	Příspěvek	na	penzijní	připojištění
•	Další	profesní	růst	s	intenzivním	
   vzděláváním

Nástup možný ihned. 
nabízíme nezávazný osobní pohovor.

KONTAKT:
bc. lenka benešová, vedoucí odboru 
řízení lidských zdrojů
telefon:  +420 474944550
mobil: +420 725425180, 
e-mail: benesova@nemkadan.cz

v roce 2022 čeká kabelovou te-
levizi kadaň oslava 30 let od jejího 
založení. za tu dobu má tato městská 
společnost více jak 6 tisíc přípojných 
bodů pro televizní vysílání a interne-
tové služby. pokrývá tak celou kadaň 
a všechna sídliště mají zavedenou 
moderní optickou síť, která se neustále 
rozrůstá. o velkých plánech, které 
„kabelovku“ v nadcházejícím období 
čekají, jsme mluvili s jejím ředitelem 
michalem voltrem. 

Kabelová televize provozuje tři 
služby – televizní signál, internetové 
připojení a již více než 15 let i kino. Jak 
si v dnešní složité době vede kino?

kino je pro nás srdeční záležitost, 
mnoho věcí se nám podařilo posunout 
k lepšímu a mám za to, že jsou vidět, 
budu ale upřímný. největší potíž nám 
však dělají neustálá omezení, která se 
právě kina významně dotýkají. Stejně 
jako ostatní kina v zemi se i my potý-
káme s tím, že distributoři mění nebo 
úplně ruší nasazení filmů. to se pak 
těžko vysvětluje divákům. kino ale přes 
to všechno běží dál. osvědčilo se nám 
také promítání ve formátu středa až 
neděle, kdy chodí nejvíce diváků. 
z toho máme obrovskou radost. na 
jaro jsme si pro nejmenší diváky při-
pravili večerníčkový festival maxipsa 
fíka, více vám ale prozradíme v násle-
dujících týdnech. 

Dotkl se vás nárůst ceny energií a 
všeobecná inflace? 

Samozřejmě, že dotknul. a to celé 
společnosti. úspory jsme proto museli 
hledat napříč organizací. hledáme 
cesty, jak využít obnovitelné zdroje a 
jak zefektivnit náš interní chod. rád 
bych ale ubezpečil všechny naše zá-
kazníky, že jich se nárůst cen týkat ne-

Ředitel Kabelové televize Kadaň Michal Voltr.
Foto M. Šíl

bude. a to i přes to, že poskytovatelé 
televizního vysílání, které odebíráme, 
ceny v poslední době razantně zvýšili. 

 Kabelovka má v Kadani třicetiletou 
tradici. V čem jste jiní? 

Jsme místní, většina z nás v kabe-
lovce jsme z kadaně, a proto naše 
lidi mnohdy známe osobně. a naši 
zákazníci vědí, že se na nás mohou 
kdykoliv obrátit. Jsme pro ně k dispo-
zici non-stop 24 hodin a rádi obratem 
poradíme. umíme lidem pomoci s vý-
běrem zařízení, protože je nejprve 
sami testujeme. a proto dokážeme 
doporučit, jaké zařízení nebo nasta-
vení použít, aby se v bytových domech 
vzájemně nerušila jednotlivá zařízení 
– až do takových detailů jdeme. pak 
můžete mít připojení jako blesk, ale 
když vám to kazí nevhodný Wifi router, 
je to nanic.  

Kadaň a rychlý optický internet. Je 
tohle hudba budoucnosti?

tohle je už hudba současnosti 
(usmívá se). a já jsem rád, že se nám     
v kadani podařilo vybudovat robustní 
optickou síť na všech sídlištích. Super-
rychlý internet tak může mít většina 
kadaně. Stačí jen, aby se na nás lidé 
obrátili, a to třeba i prostřednictvím 
svého předsedy SvJ nebo družstva. 
optiku tak může mít celý vchod. Cena 
této služby je stejná jako u koaxiál-
ního internetu, ale rozdíl ve fungování 
je diametrálně odlišný – především           
v rychlosti i spolehlivosti.  

Bude rok 2022 úspěšným rokem pro 
Kabelovou televizi Kadaň?

to je otázka pro křišťálovou kouli, 
ale já doufám, že ano. pro nás bude 
záležet na tom, jak se budou vyvíjet 
epidemická opatření. to je základ pro 
fungování kina. a samozřejmě toto 

ovlivní i plánovaný festival. další věcí 
jsou energie a všeobecný růst cen, 
uvidíme proto, jak se situace kolem 
jejich ceny bude vyvíjet. pokud ale 
půjde o věci, které záleží na nás a které 
budeme moci ovlivnit, pak myslím, že 
by to úspěšný rok být měl. 

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 
Chtěl bych poděkovat našim zákaz-

níkům, jednotlivým společenstvím 
vlastníků bytových jednotek a druž-
stvům za dosavadní spolupráci, které 
si moc vážíme, a věřím, že nám za-
chováte vaši důvěru i v budoucnu. a 
samozřejmě velké poděkování patří i 
všem našim zaměstnancům kabelovky 
za jejich skvělou práci. všem kadaňa-
nům přeji za celou kabelovou televizi 
kadaňhodně zdraví a štěstí v roce 
2022. 

kadaňskou kabelovku a kino hvězda 
kadaň můžete sledovat i na sociálních 
sítích. pro více informací o službách 
navštivte www.ktkadan.cz. 

díky mnohokrát za rozhovor a přeji 
hodně štěstí.             Ptal se Martin Šíl
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Rudolf Mrkvička – mučedník svého 
přesvědčení

S kadaní a dobou velké války (1914–
1918) je spojen osud pozoruhodného 
muže rudolfa mrkvičky, křesťanského 
pacifisty, který se stal obětí rakous-
ko-uherské státní mašinerie. rudolf 
mrkvička byl mladý horník z tuchlovic 
na kladensku. narodil se 7. června 1894 
v praze a jako nalezenec byl vychován 
v chudé hornické rodině anderlových 
právě v tuchlovicích. byl vášnivým 
čtenářem, vyznačoval se skromností 
a dobrotou, angažoval se v tamější 
dělnické tělovýchovné jednotě, kde se 
nakonec stal i náčelníkem. o politické 
záležitosti se příliš nezajímal, důležité 
pro něj byly náboženské otázky. na 
základě vlastního rozhodnutí opustil 
1. dubna 1914, ještě před rozpoutáním 
války, římskokatolickou církev a zůstal 
bez vyznání. ovšem stále se považo-
val za křesťana a podle svých slov se 
hlásil k čistému kristovu učení. Stal 
se dokonce abstinentem, odpůrcem 
kouření a pacifistou, pročež zavrhoval 
jakékoliv zabíjení. 

při odvodu v roce 1914 odmítl složit 
vojenskou přísahu, nebyl však kvůli 
tomu stíhán a dále pracoval v dolech 
a posléze v zemědělství. znovu byl 6. 
září 1917 předvolán na četnickou stanici 
v kladně, kde uvedl, že odmítá naru-
kovat do rakousko-uherské armády, 
protože povinnosti vojáka se příčí jeho 
křesťanskému přesvědčení. téhož dne 
byl zatčen a deportován k 74. pěšímu 
pluku do kadaně. formálně byla totiž 
jeho domovskou obcí dřevěnice u 
Jičína a zmíněný pluk byl doplňován 
z okresu Jičín. zde mu 16. září 1917 naří-
dil šikovatel odložit civilní šat a oblék-
nout se do vojenského stejnokroje, 
jenže rudolf mrkvička neuposlechl. 
byl předveden před dva důstojníky, 
kteří jej přemlouvali, aby splnil svou 
vojenskou povinnost, jenže mrkvička 
odpověděl, že „dle učení kristova je 
vojenství zřízením, které příkazům 
lidskosti neodpovídá“. 

po upozornění, že se dopouští trest-
ného činu a hrozí mu postih, odvětil, 
že si je toho vědom. ihned byl uvržen 
do vazby v kasárnách na kadaňském 
hradě a odtud pak poslán do vězení u 
divizního soudu v terezíně. i zde vojen-
skou službu nadále odpíral a odvolával 
se na kristovo učení, v němž ho prý 
ještě utvrdily hrůzy probíhající světové 
války. odmítal i službu beze zbraně, ať 
už jako nosič munice nebo raněných, 
neboť by to byla jen jiná forma účasti 
na válce, a tudíž napomáhání k vraž-
dění lidí.

vojenský soud nechal rudolfa mrk-
vičku vyšetřit lékařským konsiliem, 
jestli není duševně nemocný, ale v 
lékařské zprávě z 20. prosince 1917 se 
jednoznačně praví, že je v pořádku, 
jeho postoje a výroky souvisí jen a 
pouze s jeho náboženským a mrav-
ním přesvědčením. podle lékařů se 
společnosti ani zábavě nevyhýbá, má 
však rád knihy. z římskokatolické církve 
vystoupil proto, že dle jeho úsudku 
nezastává správné křesťanské učení. 
konsilium zároveň konstatovalo, že je 
mrkvička ve špatném fyzickém stavu, 
podvyživený a bledý. Jeden z členů 
lékařského konsilia oslovil význam-
ného českožidovského právníka Judr. 
ottu bondyho, aby se seznámil s tímto 
zvláštním případem, a bondy se stal 
mrkvičkovým právním zástupcem a 
obhájcem. o mrkvičkovi hovořil 
s respektem: „Jeho přesvědčení, při 
kterém stál vzdor útrapám několika-
měsíčního vězení, vzbuzovalo mou 
úctu a obdiv, mírnost a skromnost jeho 
vystupování vzbuzovaly mou nejvyšší 
sympatii a jeho náhledy, které vždy 
dovedl pěkně logicky odůvodniti, 
vzbuzovaly můj zájem a nutily mne 
k přemýšlení.“

dne 25. ledna 1918 byl rudolf mrk-
vička prozatímně propuštěn z vazby    
a poslán k vojenské posádce do ka-
daně. poněvadž i nadále odmítal nosit 

uniformu a s odkazem na boží přiká-
zání „nezabiješ“ a bratrství všech lidí 
odpíral vojenskou službu, byl 1. února 
1918 opětovně zatčen a uvězněn. měl 
být eskortován do vojenské věznice     
v terezíně, ale kvůli nemoci zůstal v ka-
sárnách na kadaňském hradě. brzy byl 
však převezen do městského špitálu    
a sem jej 16. května 1918 přijela vyslech-
nout komise terezínského divizního 
soudu. Jenže to už rudolf mrkvička 
nebyl schopen vstát z postele, hovořil  
s obtížemi a silně kašlal. přesto i v 
tomto stavu potvrdil, že na svém po-
stoji nehodlá nic měnit. Soudní řízení 
bylo nakonec zastaveno, když obvi-
něný 3. června 1918 ve věku nedožitých 
24 let zemřel na tuberkulózu v městs-
kém špitále v kadani a 7. června byl 
pohřben na kadaňském hřbitově.          
v matrice zemřelých, vedené u děkan-
ského chrámu povýšení sv. kříže, je 
paradoxně uveden jako katolík.

právník Judr. otto bondy popsal 
tragický osud zásadového rudolfa 
mrkvičky v článku nazvaném „mučed-
ník svého přesvědčení“, který vyšel       
v kalendáři česko-židovském 1921–1922, 
vydaném Spolkem českých akademi-
ků-židů. v závěru vzpomínkového textu 
vyjádřil přání, „aby nebyl zapomenut 
jeden z těch, který vždy a na kaž-
dém místě se snažil o dobro a svému 
přesvědčení se nikdy nezpronevě-
řil“. v tuchlovicích na kladensku stojí 
pomník padlým z první světové války, 
odhalený roku 1924, na němž je i jméno 
rudolfa mrkvičky uvedeno mezi těmi, 
kdo „obětovali životy své i štěstí svých 
rodin za svobodu vlasti“.

městský špitál v kadani, kde zemřel, 
byl v domě čp. 264 v dnešní zeye-
rově ulici (dříve Špitální) na Špitál-
ském předměstí, kolem roku 1990 byl 
však zbořen a dnes tu stojí dům čp. 
1958/1959. a protože i mrkvičkův hrob 
už je dávno zrušen, můžeme si na 
tohoto křesťanského nonkonformistu 
vzpomenout třeba při bloumání  
v okolí kadaňského hradu, v němž 
tento statečný člověk zažil věznění 
a ponižování.         
                   doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Kadaňský hrad, který sloužil jako kasárna, je spojen s tragickým osudem křesťanského paci-
fisty Rudolfa Mrkvičky. Foto: archiv P. Hlaváčka

hlasování bude probíhat od 13. 1. 
2022 od 12 h. do 31. 1. 2022 do 20 h., 
vyhlášení výherců proběhne podle 
covidové situace na radnici města 
kadaně během měsíce března 2022. 
přesné datum bude oceněným včas 
upřesněno.

každý hlasující je povinen zadat plat-
nou emailovou adresu a jméno. z kaž-
dé emailové adresy je možné poslat 
pouze jeden hlas. po odeslání hlasu je 
nutné hlasování potvrdit z vaší platné 
emailové adresy. není tedy možné za-
dávat neplatné a smyšlené adresy.

hlasy budou průběžně vyhodnoceny 
ručně za dohledu ředitele Szk, p.o, ro-
mana muchny, a neplatné hlasy budou 
anulovány.

nejpopulárnější sportovec roku 
bude zvolen na základě výsledků hla-
sování.

vybráno bude max. 10 dětí bez 
určení pořadí plus 1 nejpopulárnější. 
Sportovce roku bude vybírat komise 
sestavená ze zástupců sportovních 
oddílů a zástupců města, kteří budou 
zohledňovat zejména dosažené úspě-
chy v daném roce.

Pravidla hlasování

Anketa o nejpopulárnějšího sportovce Kadaně 2021!
po roční přestávce se vrací anketa 

o nejpopulárnějšího sportovce města.  
Jelikož stále trvá složitá situace kolem 

omezení v souvislosti s onemocně-
ním covid-19, má anketa pro tentokrát 
jednu změnu. oceněni budou jen 

sportovci z mládežnických a dětských 
kategorií. Systém hlasování zůstává 
podobný jako v letech minulých.

Ocenění žákům za vítězství v soutěži 
„Dobrá škola – Moderní škola 4.0“

v pondělí 6. 12. 2021 se v odborné 
učebně SpŠS a oa v kadani uskuteč-
nilo slavnostní předání odměn úspěš-
ným žákům školy.  naši školu navštívil 
emeritní rektor Čvut v praze profesor 
petr konvalinka, aby předal žákům 
tradiční Cenu absolventů za rok 2021. 
žáci, kteří tvořili vítězný tým v soutěži 
„dobrá škola – moderní škola4.0“, 

obdrželi mobilní telefony zakoupené         
z částky získané za vítězství a knižní 
publikace, které věnovalo město ka-
daň a povodí ohře.

původně měla tato akce proběhnout 
při oslavě 70. výročí stavební průmys-
lovky, která byla  zrušena.

věříme, že oslava proběhne později.
Text a foto SPŠS a OA
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Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie
Pyrotechnika opět přidělávala strážní-
kům starosti

14. prosince po devatenácté hodině 
zaznamenala obsluha kamerového 
systému v ulici na průtahu čtyři mla-
díky, kteří házeli zábavní pyrotechniku 
na veřejném prostranství a na střechu 
strojovny koupaliště. poté se vydali do 
lesoparku. Strážníci po šetření na místě 
skupinku dostihli na cyklostezce u ska-
teboardového hřiště. dva z mladíků zů-
stali na místě, ale druhé dvojici se po-
dařilo utéci. právě oni prý pyrotechniku 
přinesli. Chlapci byli předáni zákonným 
zástupcům.

Další hlučná oslava
12. prosince krátce po půlnoci byla 

přivolána hlídka městské policie do 
Chomutovské ulice, kde v jednom 
domě mělo docházet k rušení nočního 
klidu. po příjezdu strážníků na místo 
se z uvedeného bytu ozývala hudba 
a zpěv. muž, který strážníkům otevřel, 
jim sdělil, že slaví narozeniny. Slíbil, že 
oslavu ukončí a bude zde klid.

Kolo si chtěli ponechat
když konala 9. prosince hlídka měst-

ské policie noční kontrolu v Chomutov-
ské ulici, všimli si strážníci dvou mla-
díků s jízdním kolem, kteří na ně mávali. 
Strážníkům řekli, že jsou na cestě na 
služebnu, u prioru nalezli neuzamčené 
jízdní kolo, které by si chtěli ponechat. 
pokud se nepodaří zjistit majitele, bude 
kolo předáno na ztráty a nálezy.

Kontakt na MP
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014,  474 332 298

Krátce...
Pranostika:

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

rozumný člověk se přizpůsobuje světu, 
nerozumný chce svět přizpůsobit sobě. 
proto veškerý pokrok pochází od těch 
nerozumných. 

george bernard ShaW

Citát pro toto číslo:

Řádková inzerce
Koupím LP gramofonové desky, 
i sbírku. Přijedu. Tel.: 721 442 860

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

Turistické informační centrum

Zimní otevírací doba 

PO 8.00-11.30 12.00-16.00
ÚT 8.00-11.30 12.00-16.00
ST 8.00-11.30 12.00-16.00
ČT 8.00-11.30 12.00-16.00
PÁ 8.00-11.30 12.00-16.00
SO+NE zavřeno

CzechPoint PO-PÁ 8.00-15.00
Adresa: 
Jana Švermy 7, 432 01 kadaň, 
telefon: +420 474 319 550
mobil: +420 725 763 497
e-mail: infocentrum@kultura-kadan.cz

www.m
pkad

an
.eu

Leden a únor 2022: týdny 2, 4, 6, 8

v případě nepříznivých klimatických 
podmínek ( mráz) budou i tyto svozy 
zrušeny. 

Svoz bioodpadu 
v zimním období

Změna provozní 
doby sběrného 
dvora od 1. 1. 2022 
Pondělí – Pátek: 
8.00 – 12 .00 / 12.30 – 16.00
Sobota:
8.00 – 12.00
Neděle a státní svátky:
zavřeno

Sdružení hiStoriCkýCh Sídel vyhlaŠuJe fotoSoutěž

Mladí fotografují památky

Vítězná fotografie z roku 2020. Autorem je jedenáctiletý Marek Semerák. Kredit - Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska

QR kód pro stažení 
aplikace

Sdružení historických sídel Čech, 
moravy a Slezska vyhlásilo další roč-
ník fotografické soutěže pro mladé 
fotografy. Jejím letošním tématem 
jsou architektonické památky. Stačí 
vzít fotoaparát nebo mobil s dobrým 
foťákem a vyrazit za obrázky.

Soutěž je určena pro žáky a studenty 
základních a středních škol, kteří do 
sekretariátu Sdružení zašlou fotogra-
fie, které budou vyjadřovat hlavní my-
šlenky dnů evropského dědictví (www.
ehd.cz). nemějte ale z téhle trochu 
přísné definice strach. v podstatě jde 
o to, najít zajímavý pohled na jakouko-
liv památku.

Celá akce má podpořit zájem a zna-
losti našeho kulturního dědictví, 
podpořit znalosti historických budov 
a zahrad, venkovských a městských 
krajin uznávané památkové hodnoty či 
neobvyklé krásy.

Jak se píše ve vyhlášení, soutěž není 
pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše 
zážitkem spojeným s uměleckým a 
památkovým dědictvím. a rozhodně 
není třeba podléhat dojmu, že i když je 

vyhlášena i pro žáky základních škol, 
nemají šanci na umístění. zrovna 
v loňském roce se stal celkovým vítě-
zem snímek nazvaný zámecké zrca-
dlení, který pořídil jedenáctiletý marek.

přihlásit své fotky do soutěže mů-
žete na webu www.historickasidla.cz. 
mnohem pohodlnější to ale budete 
mít s aplikací, kterou k tomuto účelu 
vytvořilo sdružení. Stačí jen načíst níže 
uvedený Qr kód.

a protože je to soutěž pro mladé, je 
třeba pamatovat na důležité omezení. 
věkový limit pro účast je 21 let.

uzávěrka je 20. března. každý účast-
ník může přihlásit 
nejvíce tři foto-
grafie. vítězové 
národního kola 
soutěže budou 
slavnostně vyhlá-
šeni u příležitosti 
mezinárodního 
dne památek a 
sídel dne 14. dub-
na 2022 v praze.
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Rodinná  
a společenská 
kronika

Kino Hvězda
ul. kpt. Jaroše 1466, kadaň
tel.: +420 474 334 481

pátek 14. 1. / 16.30 hodin
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA  2D DABINg
Sci-fi, akční, dobrodružný / uSa / 2021 / 
149 min. / 140,- kč

pátek 14. 1. / 20.00 hodin
VŘÍSKOT
25 let po brutálních vraždách v měs-
tečku Woodsboro se na scéně objevuje 
nový vrah, který si nasadil na obličej 
kultovní bílou masku. horor / uSa 2022, 
přístupné od 12 let, titulky, 130 kč. 

Sobota 15. 1. / 14.00 hodin
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Sobotní odpoledne neJen pro Seni-
ory. režie: marta ferencová, hrají: mário 
ondriš, Jaroslav dušek, eva holubová, 
Jiří langmajer. komedie / Čr / 2021 / 
přístupné / 60,- kč

Sobota 15. 1. / 17.00 hodin
ZPÍVEJ 2D
velké sny a ještě větší hudební hity. ani-
movaný / uSa / 2021 / 90 min. / přístupné 
/ 130,- kč

Sobota 15. 1. / 20.00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
za volným pokračováním filmu ŠŤaStný 
nový rok s podtitulem dobro doŠli 
znovu stojí scenáristka a producentka 
adriana kronerová a režisér Jakub kro-
ner. romantická komedie / Čr / 2020 / 93 
min. / přístupné / 130,- kč. 

neděle 16. 1. / 17.00 hodin
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 2D
klasická česká filmová pohádka tři 
oříšky pro popelku (1973) režiséra vác-
lava vorlíčka v norském remake „tre 
nøtter til askepott”. pohádka / norsko / 
2021 / 90 min./ dabing / 130 kč. 

neděle 16. 1. / 20.00 hodin
KINgSMAN: PRVNÍ MISE 2D
akční komedie / vb, uSa / 2021 / 131 min. / 
titulky / přístupné od 15 let / 130,- kč. 

neděle 16. 10. / 20.00 hodin
VENOM 2: CARNAgE PŘICHÁZÍ 2D DA-
BINg
akční, dobrodružný / uSa / 2021 / 98 min. 
/ nevhodné do 12 let / 130,- kč

Středa 19. 1. / 20.00 hodin
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA  2D DABINg
Sci-fi, akční, dobrodružný / uSa / 2021 / 
149 min. / 140,- kč

Čtvrtek 20. 1. / 17.00 hodin
SRDCE NA DLANI
komedie od tvůrců hitu ženy v běhu
režie: martin horský, hrají: vladimír 
polívka, eliška balzerová, matouš ruml, 
Jana pidrmanová, boleslav polívka, kris-
tína Svarinská, veronika khek kubařová 
komedie / Čr / 2022 / 91 min. / přístupný 
/ 140,- kč

Čtvrtek 20. 1. / 17.00 hodin
SRDCE NA DLANI
nová česká komedie / Čr / 2022 / 91 min. 
/ přístupný / 140,- kč

pátek 21. 1. / 17.00 hodin
KROTITELÉ DUCHŮ
režisér Jason reitman a producent ivan 
reitman uvádějí další kapitolu z původ-
ního příběhu krotitelů duchů. komedie / 
uSa / 2021 / 123 min. / přístupné / 140,- kč

pátek 21. 11. / 20.00 hodin
SRDCE NA DLANI
nová česká komedie / Čr / 2022 / 91 min. 
/ přístupný / 140,- kč

V PŘÍPADĚ DALŠÍCH OPATŘENÍ VLÁDY 
ČR MŮŽE V PROgRAMU DOCHÁZET KE 
ZMĚNÁM, PROSÍM SLEDUJTE WEBOVÉ 
STRÁNKY KINA.

S tebou se těžko 
loučilo, těžko je bez 
tebe žít, láska však 
smrtí nekončí, 
v srdcích tě navždy 
budeme mít. 
   dne 2. ledna uply-
nulo 10 let, co nás 
navždy opustil pan 
ing. zdeněk filingr. 

S láskou stále vzpomíná a za tichou 
vzpomínku děkuje manželka heďa 
a dcera heďa s rodinou.

S tebou se těžko 
loučilo, těžko je bez 
tebe žít, láska však 
smrtí nekončí, 
v srdcích tě navždy 
budeme mít.
   dne 6. února uplyne 
první výročí, co mě 
opustil pan Julius 
pelesný z klášterce 

nad ohří. S láskou vzpomíná přítelkyně 
bětka

Vzpomínky

Blahopřání

Ohlédnutí za šestnácti lety činnosti 
Sdružení seniorů města Kadaně

když jsem v roce 2005 spoluzaklá-
dala Sdružení seniorů města kadaně, 
vůbec jsem netušila, co mě jako před-
sedkyni čeká. na začátku vypadalo vše 
jako jednoduché uskutečnění záměru 
zapojit seniorky a seniory ze státní 
správy, zdravotnictví, policie a men-
ších závodů v kadani do spolkového 
života. v té době v kadani totiž fun-
goval pouze spolek seniorů na šachtě 
a elektrárnách, který byl uzavřenou 
společností bývalých zaměstnanců.  
a tak vytvoření organizace pro 
všechny seniory bez rozdílu bylo přiro-
zeným krokem. 

pro začátek jsme si museli najít místo 
k setkávání, abychom mohli rozvíjet 
činnost a rozšířit členskou základnu. 
Jednatelka sdružení, dnes již zesnulá 
paní věra zommerová, domluvila mož-
nost schůzek v objektu oddílu hrani-
čářů pod nemocnicí, kterému se říkalo 
bažina. tím se spustila řada aktivit, 
kterým se sdružení od té doby věno-
valo, především oslav mdž, dnů matek 
i otců,  slavil se masopust, mikuláš, ve-
likonoce, vánoce, ale i životní jubilea. 
na schůzích vždy jubilant dostal malý 
dáreček a slavnostní taneční kolečko. 
oslavenců bylo za dobu naší činnosti 
155.  za spolupráce s matrikářkou a dět-
mi z mateřské školky olgy havlové se 
provedla oslava jubilejních 90. naro-
zenin tří našich členů. těchto akcí se 
zúčastnil i starosta města, který měl 
k jubilantům krásný projev. k smutněj-
ším událostem patřily účasti na po-
hřbech a vzpomínky na naše zemřelé, 
kterých za dobu existence sdružení 
odešlo 13.

brzy po založení sdružení se z jeho 
schůzek staly společenské události, 
a to hlavně kvůli tomu, že na nich 
pravidelně hrál náš kapelník pan 
františek fiřt. téměř na žádné schůzce 
nechyběl ani pan václav vlasák, který 
o našem dění psal do kadaňských 
novin. podle mé evidence, kterou 
jsem si začala vést až v roce 2009, se 
od té doby uskutečnilo 121 schůzek. 
alespoň jednou do roka na schůzky 
docházel pan starosta kulhánek, aby 
přítomné informoval o dění v kadani, 
vyslechl si některé poznatky a přání 
a další rok pak zase informoval, co se 
povedlo zařídit. někdy s sebou přivedl 
zástupce městské policie, technic-
kých služeb, odboru sociálních věcí a 
odboru životního prostředí. z dalších 
osobností, které přijaly naše pozvání, 
bych ráda jmenovala např. tehdejšího 
ředitele nemocnice, ředitelku měst-
ské správy sociálních služeb kadaň, 
vedoucí kadaňského kina či mluvčí 
policie Chomutov. S nimi i s mnoha 
dalšími proběhly zajímavé besedy a 
vznikala i další spolupráce, např. naše 
pravidelné návštěvy filmové produkce 
v kině. navázali jsme spolupráci také 
s mú libědice, kde jsme se účastnili 
tanečních zábav, poutí a také jsme 
jezdili na společné zájezdy a divadelní 
představení. 

od roku 2013 se z našich do té doby 
komorních oslav mdž a vánočního 
posezení staly akce pro širší veřejnost, 

které se ve spolupráci s kzk konaly 
na sále v orfeu a byl o ně velký zájem. 
Škoda, že v posledních letech jejich 
konání ovlivnila covidová epidemie, 
která zhatila i konání rozlučkového 
posezení, jež mělo být zlatým hřebem 
letošního roku.  

Stěžejní činností sdružení byly zá-
jezdy. těch se uskutečnilo 80. Jejich 
výčet by zabral celou stranu, a tak 
jmenuji aspoň pár. z těch pravidel-
ných to byly např. zájezdy na jarní trhy 
v ředhošti nebo vánoční trhy v ně-
mecku. navštívili jsme také např. mu-
zeum becherovky v karlových varech, 
rukavičkářské muzeum v abertamech 
a muzeum hornictví v Jáchymově, roz-
hlasové studio Sever v ústí n.l., dosti-
hové stáje pana váni, slavnost květů 
ve valči, muzeum českých granátů 
v třebenicích, Čapí hnízdo, mělnické 
vinobraní nebo hrad moritzburg s vý-
stavou o filmu tři oříšky pro popelku. 
občas se někdo ztratil, ale zase se na-
šel, občas byla porucha na autobusu, 
ale ta se spravila, všechny překážky 
se překonaly a dnes jsou to všechno 
vděčná témata ke vzpomínkám 
a vtípkům.

v průběhu let se senioři přihlašovali, 
odhlašovali nebo přestali chodit na 
akce, vše bylo na dobrovolnosti. ale ke 
konci naší činnosti nás bylo téměř 100 
členů, kterým naše činnost zpříjemnila 
život a v mnohých případech i nahra-
dila rodinu. 

přestože jsem se snažila vybrat 
aspoň reprezentativní vzorek z naší 
činnosti, nelze jím vystihnout radost 
seniorů z pravidelného shledávání, 
vzájemných oslav, navázání nových 
přátelství a pocitu, že jsme ještě pro-
spěšní. Snad se v budoucnosti najde 
někdo mladší, kdo zase vzkřísí naši 
snahu dát seniorům ještě trochu ra-
dosti do života. bylo nám ctí vést tuto 
skupinu a snad se to neminulo cílem. 

za členky výboru paní zdenku fialo-
vou, Janu kopeckou, marii klarovou 
a zdenku Cvikovou sepsala ingrid 
bradová.

Členové Sdružení seniorů města Kadaně. Foto Václav Vlasák

Ingrid Bradová přebírá z rukou starosty 
Jiřího Kulháínka kytici jako poděkování za 
dlouholetou práci. Foto Václav Vlasák

město kadaň blahopřeje všem  obča-
nům našeho města, kteří  v tomto mě-
síci oslaví „kulatá“ životní výročí. přeje 
jim především zdraví  a hodně osobní 
spokojenosti...

Klubové koncerty 
se vracejí

kulturní zařízení kadaň se od ledna 
2022 vracejí k pořádání pravidelných 
klubových koncertů nejrůznějších 
hudebních žánrů českých i zahranič-
ních interpretů. „rádi bychom se vrátili 
ke klubovému hudebnímu programu 
v kadani,“ říká ředitelka kzk Jana Če-
chová. „proto jsme vymysleli večery 
naživo. primárně v Cavern Clubu, 
případně orfeu, ale určitě najdeme i 
nějaká netradiční místa. poznávacím 
znamením je ale označení večery na-
živo,“ doplňuje Jana Čechová.

první z večerů naživo proběhne 27. 
ledna v Cavern Clubu Střelnice. za-
hraje britský hudebník Justin lavash.  
v jeho písničkách zní blues, folk i jazz. 
to vše ve svérázném balení.  (mš)



číslo 1 / 13. ledna 2022 / strana 8 www.kadanskenoviny.cz

Kadaňské noviny
vydavatel:  město  kadaň, mírové  
náměstí 1, kadaň.  iČo: 00261912. re-
gistrační  číslo titulu: mk Čr e 12006. 
vychází jednou za čtrnáct dní. od-
povědný redaktor: martin Šíl,  jazyk. 
úprava: zita pe i nel to vá. Sídlo redakce: 
městský úřad ka daň, Jana  Švermy  7, 
přízemí. Telefon: ústřed na 474 319 
500, re dak ce 474 319 678 nebo 602 269 
784. E-mail: noviny@mesto-kadan.cz. 
Soukromou inzerci a příspěvky při-
jí má turistické  in for mační centrum 
kadaň v ulici Jana Švermy, pod ni-
ka tel skou in zer ci přijímá redakce. 
Sazba a grafika: vlastní. tiskne: tis-
kárna akord Cho mu tov s. r. o. distri-
buce: vlastní. nevyžádané příspěvky 
a fo to gra fie se ne vra ce jí. zve řejněné 
příspěvky ne mu se jí být shod né s ná-
zo rem redakce. za ob sa ho vou správ-
nost příspěvků a inzerátů ručí au toři.

Charitativní utkání přineSlo padeSát tiSíC

Panthers Kadaň pomohli
druhého ledna se na kadaňském 

hokejbalovém hřišti konalo benefiční 
utkání. kadaňští panthers přivítali cho-
mutovský klub Wolves.

kadaň sehrála utkání na podporu 
malého ondráška (život broučka ond-
ráška), který je synem našeho obránce 
týmu ondry armstarka. o výsledek 
tentokrát nešlo. Cílem utkání bylo 
získat finanční prostředky na léčbu 
malého ondráška, který  potřebuje 
intenzivní terapii nehrazenou zdravotní 
pojišťovnou. 

Celá akce se nesla v přátelském 
duchu. utkání zahíjil sám malý ondrá-
šek, který za pomoci maminky vhodil 
míček při slavnostním buly. po závě-
rečném hvizdu na časomíře svítil stav 
13:13.

utkání mělo i doprovodný program, 
po první třetině hráči změřili tvrdost 

střely, v té uspěl až v rozstřelu hostující 
Jan petržílka s výkonem 109 km/h. po 
druhé třetině přišla na řadu přesnost, 
v té byl nejlepší domácí Jirka paul, 
který sestřelil všechny tři terče na šest 
ran.

na zápas si našlo cestu 72 diváků a 
podařilo se vybrat neuvěřitelných 50 
tisíc korun. Celá vybraná částka popu-
tuje na konto ondráška.

kdo na utkání nemohl, sledoval ho 
v živém streamu. 
a kdo by snad 
chtěl ještě při-
spět, má možnost 
na transparent-
ním účtu u ČS: 
4608286033/0800. 
nebo načtěte Qr 
kód.                  M. Šíl

Výjimeční bratři 
Šimon & Matouš 

michal gut (19 let) a Jiří kulich (17 let) 
se dostali do finální nominace repre-
zentace do 20 let na juniorském šam-
pionátu v kanadě. turnaj odstartoval 
26. prosince a byl předčasně ukončen 
kvůli problémům s koronavirovou ná-
kazou v několika týmech.

přesto je účast na vrcholném pod-
niku velkou zkušeností a kadaňský 
hokej může být na své odchovance hr-
dý.                                                                  mš

Kadaňští 
odchovanci na MS!

Michal Gut (vpravo) a Jiří Kulich. Foto SK 
Kadaň

tip na novoroČní předSevzetí

Plavání je radost
zhruba od poloviny září si zájemci 

mohou v kadani chodit zaplavat i přes 
zimní sezonu. a to díky nafukovací hale 
nad plaveckým bazénem, která se 
před zahájením letní sezony 
v příštím roce opět složí a uloží. k tomu 
bylo vytvořeno i potřebné sociální a 
technické zázemí. podle vlastních zku-
šeností soudím, že zájem o pravidelné 
plavání stoupá, i když to zájemce něco 
stojí. ale spočítejte si, kolik vás stojí 
například „nezdravá“ večeře v restau-
raci nebo jen balíček cigaret. Je to 
otázka priorit. a pokud ještě přemýšlíte 
o novoročním předsevzetí, pravidelné 
plavání by bylo vhodným tipem:)

Jinak k provozu plaveckého bazénu 
nemám já ani další pravidelní plavci 
zásadní připomínky. vše funguje, jak 
má. a plave se zde skvěle. velké po-
děkování tak patří městu, tepelnému 
hospodářství kadaň a zaměstnancům 
kadaňského koupaliště, kteří se snaží 
stále něco vylepšovat.

Za všechny spokojené plavce Vahar  

KKK na Vánočním turnaji 2021
dne 12. 12. 2021 se v praze konal zá-

věrečný turnaj sezony. po roční pauze 
se závodilo v kategoriích do starších 
dorostenců. závodů se zúčastnily týmy 
nejen z České republiky, ale přijeli i zá-
vodníci ze Srí lanky. konkurence tedy 
byla značná.

největší úspěch slavila naše kara-
tistka Šárka koritinová, když získala 
zlato v kata a bronz v kumite. v kata se 
jí bez problému podařilo postoupit do 
semifinále, kde sice skončila na dru-
hém místě, ale bezpečně postoupila 
do finálových bojů. ve finále zacvičila 
opravdu výborně, protože dostala nej-
vyšší známku ze všech a podařilo se 
jí tím oplatit porážku soupeřce z mČr.    
v kumite bojovala jako lvice i proti 
karatistkám o hlavu vyšším. porážela 
jednu soupeřku za druhou, až zranění 
nosu ji lehce přibrzdilo. 

krásné druhé místo v kata získal 
david vyhnálek. v eliminačních bojích 
porazil všechny soupeře, proti kterým 
nastoupil a hladce prošel do semifi-
nále, kde skončil na druhém místě a 
do finále se bezproblémově dostal. fi-
nálová kata byla velice povedená, ale 
dvě desetiny rozhodly a david získal 
stříbro. 

tímto turnajem jsme ukončili sice 
okleštěnou, ale velmi úspěšnou se-
zonu. gratulujeme všem závodníkům 
k dosaženým úspěchům, jsme moc 
rádi, že máme v klubu velké množství 
šikovných dětí, které se opravdu snaží. 
děkujeme trenérům za trpělivost a 
snahu předat dětem co nejvíce ze 
svého umění, za podporu a rady při zá-
vodech. obrovskou zásluhu na všech 
úspěších mají i rodiče, protože bez 
nich by to prostě nešlo.

            Josef  Patík a Leona Koritinová David Vyhnálek. Foto KKK

Otužilci se 
rozloučili se 
starým rokem

Ondrášek s maminkou při slavnostním buly. Foto Wolves Chomutov

tradiční silvestrovské plavání si užili 
nejen kadaňští otužilci. v poslední den 
roku 2021 se sešli na nábřeží maxipsa 
fíka pod kadaňským hradem, aby si 
zaplavali ve vlnách ohře. hojná účast 
potvrdila oblibu otužování a zimního 
plavání, kterému se věnuje stále více 
lidí. že je to i divácky atraktivní, potvr-
dily desítky teple oblečených diváků 
na břehu.

                            M. Šíl, foto Petr Kozelek

matouš a Šimon řezníčkovi jsou od-
chovanci a patrioti kadaňského teamu 
tJvS kadaň.   

 matouš začínal s rychlostní kano-
istikou a před 4 roky začal jezdit také 
dračí lodě. tvrdý trénink, nespočetná 
soustředění a stovky najetých kilome-
trů ho přivedly až do juniorské repre-
zentace. letos v prosinci přivezl dvě 
medaile z evropského poháru v dubaji. 

Šimon řezníček začal s rychlostní 
kanoistikou v roce 2017, kdy od roku 
2020 vede příčky v kategorii ročníku 
2008. Sezona 2021 pro něj byla mimo-
řádně úspěšná. v Českém poháru zís-
kal celkové prvenství v kategorii žáků 
ročník 2008.

 oba bratry vám blíže představíme   
v dalších číslech kadaňských novin 
i na našich webových stránkách.

Šimon Řezníček. Foto Jan Řezníček


