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zpátky v klášteře

 Sošky 14 sv. Pomocníků 
 trvalo čtyřicet let, než se ztracené sošky svatých 

pomocníků vrátily tam, odkud byly odstraněny. Do oltáře 
14. sv. pomocníků ve františkánském klášteře. Na začátku 

ledna 2022 se jejich návrat završil.
Podrobnosti na straně 2.

NejoblíbeNější sportovec kaDaNě

Anketa pokračuje
Dejte hlas sportovci, který si to za rok 2021 nejvíce 

zaslouží. oblíbená anketa se po roční pauze vrací, i když 
s drobnými změnami. koronavirová omezení přece jen 

výrazně ovlivnila sportovní dění.
Hlasovací lístek na straně 8.

hvězDárNa otevírá!

Dalekohledy nad Kadaní
observatoř na prostředním kopci nad kadaní ohlásila 

datum slavnostního otevření. bude to v sobotu 
5. února od 15.00 hodin. plánováno je samozřejmě 

i astronomické pozorování.
Podrobnosti na straně 5. 

službu starosty je třeba vykoNávat s pokorou

Rozhovor s kadaňským starostou 
Jiřím Kulhánkem

Můžete stručně představit plány 
města pro letošní rok?

v první řadě je to další etapa strate-
gie rozvoje bydlení v kadani zaměřená 
na mladé rodiny s cílem, aby u nás 
perspektivní mladí lidé zakořenili a 
neutíkali například do prahy. to zna-
mená vytvořit pracovní příležitosti a 
také bydlení.

v té souvislosti již pracujeme na 
projektové dokumentaci rekonstrukce 
objektu slovanu, který bude sloužit 
právě pro mladé začínající rodiny. 

rovněž dokončujeme projekt na 
vybudování sítí (voda, kanalizace) na 
vinohradech, kde následně vznikne 
několik desítek parcel pro výstavbu 
rodinných i bytových domů.

s tím souvisí i podpora naší nemoc-
nice s výstavbou nájemních domů pro 
jejich zaměstnance v pokuticích. jsou 
to důležité a strategické projekty, které 
výrazně pomohou v rozvoji našeho 
města.

pak je před námi pochopitelně cca 
sedmdesát investic a oprav vesměs 
menšího rozsahu. k těm větším patří 
rekonstrukce Čechovy ulice a parkánů 
v historické části města, ale také další 
etapa revitalizace sídliště D či ve Dvo-
řákově ulici. rovněž máme před sebou 
řadu investic ve školách a na dětských 
hřištích. Na chytrém hřišti připravu-
jeme výstavbu bludiště a na šuplíku 
rekonstrukci vnitřního atria do podoby 
relaxačního prostoru.

Co byste označil za největší výzvu?
I zdánlivě jednoduchá věc může být 

velkou výzvou. pro nás to je určitě ta-
ková práce s lidmi, aby se jim v našem 
městě dobře žilo.

Je v současné době složité udržet 
městský rozpočet vyrovnaný?

vytvořili jsme si v minulých letech      
v důsledku dobrého hospodaření 
dostatečnou rezervu na podobné 
projekty a záměry. Nemám obavy, že 
by náš rozpočet nezvládl důležité pro-
jekty a investice v letošním roce.

Veliké pnutí nastává nejen v cenách 
energií, ale i kolem komunálního od-
padu. Co se bude letos v Kadani měnit?

chceme udělat několik opatření, 
aby se více odpadu třídilo a aby byl 
svoz odpadu efektivnější. od nového 
roku budeme více dbát na to, jaký 
odpad bude vhazován do kontejnerů 
a jaký si bude muset občan odvézt 
do sběrného dvora. tento velkoobje-
mový odpad chceme také dotřídit na 
technických službách, aby všechen 
neskončil na skládce. rovněž začneme 
s praxí zamykání kontejnerových hnízd 
na sídlištích. zamezí se nepořádku při 
přehrabování popelnic a nebude se      
k nim navážet odpad z jiných částí ka-
daně, který tam nepatří. pochopitelně 
chceme pokračovat s osvětou pro 
třídění odpadu, abychom cenu za svoz 
nemuseli nakonec zvyšovat jako okolní 
obce.  stačí, že máme dražší elektřinu.

Už několik měsíců se skloňuje možná 
výstavba tzv. Giga Factory na výrobu 
baterií na místě bývalé prunéřovské 
jedničky. Je to podle vás reálné? A co 
by to mohlo Kadani přinést?

o stavbě fabriky na baterie, tzv. Giga 
Factory, bohužel nerozhoduje naše 
město, a dokonce ani Česká repu-
blika. záleží, zda s tím bude souhlasit 
koncern volkswagen, a toto rozhodnutí 
by mělo padnout někdy v létě podle 
posledních informací. pravda je i to, že 
Čez, majitel prunéřovské elektrárny, 
jedná i s dalšími potencionálními 
investory, kteří by o Giga Factory v pru-
néřově měli rovněž zájem. 

uvidíme, jak to celé dopadne, každo-
pádně pro město kadaň by to byl velký 
rozvojový impuls v oblasti vzdělanosti, 
bytové výstavby, rozvoje služeb, pří-
chod nových vzdělaných lidí do města, 
rozvoj spolkové činnosti včetně kultury 
a sportu, přísun zdrojů i do rozpočtu 
města, atd. atd.

A nakonec jedna osobnější -  le-
tos takzvaně kroutíte dvacátý rok 
ve funkci starosty. Jak se za tu dobu 
proměnilo naše město a jak jste se 
podle svého změnil Vy? Změnila Vás ta 
práce?

Město se změnilo ohromně, dostalo 
svůj bývalý lesk po úpadku v druhé 
polovině minulého století. Dnes jsme 
dobrou značkou a o kadani se ví po 
celé republice. Myslím, že jsme vy-
konali kus poctivé práce. jak jsem se 
změnil já? přibylo mi šedin a doufám 
i krapet moudrosti (usmívá se). sa-
motná práce mne určitě povahově 
nezměnila. službu starosty je třeba 
vykonávat s pokorou a nad nikoho 
se nepovyšovat. Činíte pro lidi to, co 
považujete za nejlepší a nemůžete se 
nechat odradit lidskou hloupostí. toho 
se snažím držet už skoro dvacet let a 
nic se na tom nemění. 

Díky za odpovědi, Martin šíl.

Nárůst poČtu pacIeNtů sI žáDá zMěNu

Nemocnice Kadaň zvolna zlepšuje 
strategii příjmu pacientů

kadaňská nemocnice přistoupila        
s novým rokem k ošetřování pacientů 
na centrálním příjmu nemocnice podle 
závažnosti onemocnění a podle me-
zinárodně stanoveného Indexu závaž-
nosti poruchy zdraví. jeho zavedení si 
vyžádal rozvoj nemocnice a s ním spo-
jený nárůst počtu ošetřených pacientů 
v posledním období. „v současné době 
k nám přichází více pacientů než před 
několika lety. přemísťujeme postupně 
příjmové ambulance na centrální 
příjem blíže přicházejícím pacientům,“ 
vysvětluje ředitel nemocnice petr 
hossner. „už sem nejezdí jedna sanita 
za dvě hodiny, ale v některé době i 
jedna každou čtvrthodinu.“ a vy-
světluje dál. „když přijede pacient se 
zlomenou nohou nebo podezřením na 
infarkt, ošetříme jej dříve než pacienta 
s několikadenní bolestí zad, tzn. podle 
závažnosti jeho zdravotního stavu. Ne-
mocnice je schopna ošetřit pacienta 
celý den po celý týden. Nelze ale všem 
vyhovět ihned a nejsme schopni po-
skytovat péči pro pacienty, kteří mají 
primárně vyhledat ošetření u svého 
praktického lékaře. lékař na centrálním 
příjmu nemocnice přichází na zavo-
lání, jak jsem již řekl, podle naléhavosti 
zdravotního stavu. vedle této činnosti 
se starají primárně o pacienty v ne-
mocnici na lůžku nebo v odborných 
ambulancích nemocnice. 

Dnes už nemocnice nefunguje sys-
témem pohotovosti pro určité hodiny. 
Máme pohotovost v režimu 24/7. Úraz, 

bolesti na hrudi nebo porod nelze 
vtěsnat do určitého času, kdy můžeme 
mít otevřeno. a právě proto přistupu-
jeme  k systému distribuce, nebo spíš 
ošetření pacientů podle indexu závaž-
nosti poruchy zdraví.“ ten jednoduše 
vysvětluje přiložený obrázek. podle 
závažnosti stavu pacienta jsou na něm 
uvedeny maximální časové intervaly, 
ve kterých bude pacient ošetřen. „My 
jsme rádi za každého pacienta, ať 
přijede sanitou, sám nebo ho přivezou 
příbuzní. přijíždí k nám i pacienti de-
sítky km vzdálených míst. každého rádi 
ošetříme, ale není možné se postarat 
o všechny najednou. a proto přistu-
pujeme k tomu, že je předepsaným 
způsobem třídíme,“ vysvětluje strategii 
nemocnice její ředitel. 

Index závažnosti poruchy zdraví 
vychází z její mezinárodní klasifikace. 
řídí se jím mnoho nemocnic v repub-
lice i v zahraničí. „je samozřejmé, že si 
na nový systém budou pacienti chvíli 
zvykat, jako v jiných nemocnicích. 

jde ale o vyzkoušený způsob, jak se 
postarat nejdříve o ty, kteří to nejvíce 
v daný čas potřebují,“ říká k tomu petr 
hossner. 

tabule s přehledem, podle kterého 
se příjem pacientů řídí, je umístěna na 
centrálním příjmu i na každé recep-
ci nemocnice. uvedené doby jsou ma-
ximální, a pokud bude situace v ne-
mocnici klidná, není důvod, proč by 
nemohli být pacienti ošetření dříve. 
                                                              M. Šíl
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Tříkrálová sbírka vynesla bezmála 108 tisíc korun

Do Kadaně se definitivně vrátily sošky 14 svatých Pomocníků

trvalo to čtyřicet let. sošky 14 sva-
tých pomocníků byly vyjmuty z oltáře             
v klášterním kostele a umístěny do ex-
pozice chomutovského muzea. odtud 
je bohužel kdosi odcizil. oltář tak osiřel.

„obnova klášterního kostela přinesla 
možnost, jak sošky vrátit,“ řekl petr 
liebscher, vedoucí Městského muzea  
v kadani. „samozřejmě nikoliv origi-
nály, ty jsou nenávratně pryč. podle fo-
todokumentace byly ovšem vytvořeny 
kopie,“ vysvětlil petr liebscher.  

o to se postarala stejná firma, která 
zajišťovala obnovu celého kostela, 
tedy restaurátorská firma brandl. sošky 
se ale v oltářní nice dlouho neohřály. 
sotva tam byly umístěny, bylo třeba 

provést barevné korekce. „barevnost 
je u soch poměrně složitá věc,“ řekla         
k tomu Milena Nečásková, zástupkyně 
firmy. „je potřeba, aby odpovídala 
technologiím, které používali lidé v do-
bě vzniku, případně oprav sochy. řešili 
jsme to například i u soch v kapli sv. 
kříže. a protože bylo třeba barevnost 
upravit, sošky jsme znovu sňali.“

 týkalo se to celkem devíti sošek. ty 
byly spolu se sochou panny Marie na 
vrcholu oltáře vráceny v úterý 11. ledna. 
oltář je tak kompletní. jak řekl historik 
lukáš Gavenda, je po čtyřiceti letech 
oltář, vybudovaný na místě zázraku, 
konečně kompletní.

                                        Text a foto M. Šíl

Restaurátor Lukáš Brotánek připevňuje 
sochu Panny Marie.

Sochy 14 svatých Pomocníků jsou konečně na svém místě.

Sošky čekají na umístění do oltáře. Je třeba 
pečlivě zkontrolovat atributy svatých, aby 
nedošlo k záměně či omylu. I to se v minulosti 
stávalo. 

sedmnáct skupin koledníků se letos 
opět činilo při vybírání peněz pro 
tříkrálovou sbírku v kadani. po roční 
pauze, kdy se na začátku roku 2021 ne-
smělo koledovat, byli všichni zvědaví, 
jak sbírka dopadne. ukončena byla       
v neděli 16. ledna a v úterý osmnáctého 
dopoledne se sešli zástupci kadaňské 
farnosti spolu se zástupci města, aby 
přepočítali obsah všech sedmnácti 
pokladniček. koledníci se činili, vybralo 

se 107 988 korun. „je to báječné,“ zhod-
notil výsledek jan paleček z kadaňské 
charity. „v kadani z těchto prostředků 
zůstane 65%, tedy sedmdesát tisíc ko-
run, které pomohou lidem  v nouzi. 
chtěl bych velmi poděkovat všem, kdo 
přispěli,“ řekl. k tomu se přidala i další 
zástupkyně charity Denisa svobodová, 
která poděkovala i všem koledníkům, 
bez nichž by úspěch nebyl ani zdaleka 
takový.                             text a foto M. Šíl

Když blesk udeří
Novou divadelní sezónu otevře 3. 

února od 19 hodin v orfeu se svou hrou 
když blesk udeří chomutovské divadlo 
Naoko. těšit se můžete na svěží kome-
dii o ovdovělé anglické lady českého 
původu, která si kvůli rozbité lampičce 
pozve do domu svérázného elektri-
káře, s nímž následně rozpoutá válku. 
jak jejich boj dopadne a jak to všechno 
zkomplikují další rodinní příslušníci, 
to uvidíte v autorské komedii jakuba 
kubíka, který se zároveň ujal i režie. 

vstupenky jsou v předprodeji v tu-
ristickém informačním centru kadaň  
nebo on-line na našem webu 
www.kultura-kadan.cz.             KZK

Město kadaň odchází z režimu Do-
davatele poslední instance (DpI). po 
krachu společnosti Microenergy bylo 
nuceno odebírat elektřinu nízkého 
napětí v režimu DpI od druhé poloviny 
prosince.

Město na základě výběrového řízení 
podepsalo roční smlouvu s firmou Čez. 
cena, za kterou bude elektřinu odebí-
rat, činí zhruba 6000 kč za megawatho-
dinu. podle starosty jiřího kulhánka 
nejde ale o trvalé řešení. Město plánuje 
vypsat na jaře další výběrové řízení, 
které by mohlo zajistit lepší cenu. 
podle zkušeností s trhem totiž na jaře 
ceny klesají. pokud se podaří vyjednat 
lepší nabídku, město ji samozřejmě 
využije a podepíše novou smlouvu na 
delší dobu.

jaké dopady do rozpočtu bude situ-
ace kolem elektřiny mít, je nyní těžko 
odhadnutelné. všechno záleží na tom, 
zda se podaří na jaře najít levnějšího 
dodavatele. I v případě, že by se to 
nepovedlo, neměl by to být pro radnici 
tak velký problém. Nyní má na nákup 
elektřiny vyčleněno 14 miliónů. loni 
stála spotřeba miliónů devět a podle 
slov starosty je město připraveno sou-
časnou částku navýšit.              M. Šíl

Dotace na opravy  
v památkové zóně

kadaňská radnice pokračuje v úspěš-
ném dotačním programu na obnovu 
nemovitostí v Městské památkové re-
zervaci. kdokoliv chce opravit nemovi-
tost v Mpr, ať soukromník, nebo podni-
katel, má možnost požádat o dotaci na 
některé její části. výměnu oken, dveří, 
rekonstrukci střechy nebo fasády.

v letošním roce je na dotační titul 
určena částka dva milióny korun. po-
drobnosti na stránkách města v sekci 
Dotační programy města.        mš

Konec režimu DPI 
pro Město Kadaň

Bankomat                 
v nemocnici

o důvod víc ke spokojenosti mají 
nejen pacienti, ale všichni, kdo přijdou 
do kadaňské nemocnice. konečně mají 
možnost dostat se v případě nutnosti 
k hotovosti. bankomat stojí v bezpro-
středním sousedství lékárny nedaleko 
nově připravované recepce.     mš

Na třI Desítky Dárků pro obyvatele kaDaňského DoMova

Ježíškova vnoučata
říká se, že vánoce patří hlavně 

dětem, není to ovšem zcela přesné tvr-
zení. že vánoční kouzlo dovršením de-
sátého roku dětství rozhodně nemizí, 
pochopíte ve chvíli, kdy nad dárkem 
vidíte plakat člověka o několik gene-
rací staršího. upřímná radost mísící se 
se slzami v očích vás zcela odzbrojí. 

o vánočním projektu Českého roz-
hlasu již bylo napsáno a řečeno téměř 
vše. ježíškova vnoučata počítají svůj 
pátý ročník a jejich každoroční statis-
tická čísla jsou ohromující. Fenomén 
ježíškových vnoučat samozřejmě ani 
tentokrát neminul kadaňský Domov 
pro seniory. „s našimi klienty se pro-
jektu účastníme od jeho vzniku, a i 
když by se možná mohlo zdát, že je to 
s malými obměnami pokaždé stejné, 
opak je pravdou,“ říká ředitelka kadaň-
ského zařízení lenka raadová. „Mění se 
lidé, mění se dárci, mění se přání. 
a vždy se najde něco nebo někdo, co 
vás překvapí a dojme. příběhy plné 
štěstí, upřímné lidské dobroty a nezišt-
nosti, to prostě u srdíčka zahřeje.“

v právě uplynulém ročníku vánoč-
ních přání se v Domově předávaly na tři 
desítky balíčků. seznam to byl pestrý, 
od maličkostí za pár korun až po dárky 
v hodnotě několika tisícovek. Dárci        

z celé republiky, a dokonce i ze zahra-
ničí, letos nejdále z Dubaje, balili pro 
seniory z věžní knihy, cukroví, elektro-
niku, kosmetiku, květiny, věci praktické 
i pro radost. „všem ježíškovým vnou-
čatům, a to nejen těm našim, náleží 
veliké poděkování. je dobře vědět a vi-
dět, že jsme nezapomněli být na sebe 
hodní,“ dodává závěrem ředitelka. 

                  Text a foto Zdeněk Moravec
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pohleD ke kořeNůM

Jakob Marzell Sternberger
představitelé města položili kytici    

k náhrobku jednoho z nejdéle slouží-
cích kadaňských starostů. jakob M. 
sternberger zemřel v roce 1822, před 
dvěma sty lety. jako starosta působil 
celých 34 let. u jeho náhrobku se sešli 
starosta jiří kulhánek, místostarosta 
jan losenický a historik petr hlaváček.

ten hovořil o sternbergerovi jako    
o osvícenci a loajálním monarchistovi. 
Úřad začal zastávat v době, kdy ještě 
existovala svatá říše římská. a tehdy už 
si svého starostu nevolily měšťanské 
rodiny, ale z nich vybraných 18 voli-
telů. ti našli svého kandidáta, kterého 
ovšem musel ještě vyzkoušet a schválit 
krajský úředník. aby ověřil, že rozumí 
tomu, jak funguje státní správa. a takto 
byl zvolen na doživotí.

zemřel v roce 1822 v domě č. 62 
na dnešním Mírovém náměstí (dnes 
tam sídlí kola hnízdil). pohřben byl na 
hřbitově u kostela sv. anny na dneš-
ním leschnerově náměstí. ten byl ale 
zrušen, a tak byl jeho náhrobek v roce 

Jiří Voves - obrazy

1833 přenesen na 
nově vzniklý hřbitov. 
„Čest jeho památce.
je moc dobře, že si na něj dnešní vo-
lení nástupci vzpomněli,“ řekl na závěr 
petr hlaváček.          M. Šíl

Jiří Kulhánek pokládá 
kytici k náhrobku J. M. 
Sternbergera. Vpravo 
jeho podobenka. Foto 
M. Šíl 

tak prostě je nazvána výstava, jejíž 
vernisáž proběhla ve čtvrtek 13. ledna 
v kadaňské Galerii josefa lieslera. jiří 
voves (1945) po studiích architektury 
u prof. štursy na pražské Čvut pokra-
čoval v oboru na akademii výtvarných 
umění u prof. cubra. v kadani vysta-
vuje převážně obrazy, které jsou dopl-
něné dvěma skulpturami.

Na vernisáži zahrála a zazpívala 
i autorova manželka jana vovsová 
lewitová. krátký záznam její hudby je    
k dispozici na www.kadanskenoviny.cz.

výstava obrazů jiřího vovsa potrvá 
do 13. února.           mš

Archeologové se vrátí na náměstí

Život v klášteře
večerní prohlídky františkánského kláštera

www.kultura-kadan.cz

12. února 2022 
od 17, 18, 19, 20 a 21 hodin

vstupné 150/100 Kč
rezervace na e-mailu 
liebscher@kultura-kadan.cz
nebo telefonu 602 104 242

Na rekonstrukci čeká poslední část 
povrchu Mírového náměstí. jde o troj-
úhelník před kostelem povýšení sv. kří-
že. před zahájením prací bude samo-
zřejmě nutné provést archeologický 
průzkum. tím spíše, že v okolí kostela 
býval hřbitov, jehož pozůstatky mohou 
být prozkoumány a zdokumentovány..

stejně tak je možné, že archeologové 
narazí na dosud neznámé doklady 
osídlení či činnosti v oblasti kolem 
kostela. a právě proto byla na průzkum 
vyčleněna poměrně dlouhá doba. ar-
cheolog kryštof Derner by měl se svým 
týmem na náměstí pracovat celé dva 
měsíce. „jsme zvědaví, na co nara-
zíme,“ řekl archeolog z Ústavu archeo-
logické památkové péče v Mostě.

průzkum bude zahájen v březnu. „Mu-
síme samozřejmě počkat, až to dovolí 
počasí, ale plán je takový, že začneme, 
jakmile to půjde,“ vysvětluje Derner. 

průzkum by měl přinést jasno do ne-
probádané minulosti náměstí, ale také 
dát šanci potenciálním zájemcům o ar-
cheologii, aby poznali práci v terénu. 
pomoci a učit se totiž přijdou i členové 
archeoklubu kadaň, který právě s kry-
štofem Dernerem spolupracuje na 
popularizaci výsledků mezinárodního 
projektu archaeomontan. a zapojit 
jeho členy do práce na výzkumu ve 
městě se přímo nabízí. „Děti si vyzkou-
šejí na vlastní kůži, že archeologie          
v terénu je plná prachu, bláta a špíny,“ 
usmívá se kryštof Derner.      mš
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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

Věda na kouli bude užitečná i kadaňským žákům a studentům
Geografické jevy, atmosférické po-

chody, pohyb kontinentů, ale i pod-
mořský život nebo vesmírná tělesa. to 
všechno dokáže vizualizovat projekt 
věda na kouli. Instalace dvoumetrové 
koule byla dokončena v žatci.

věda na kouli je projekt realizovaný 
agenturami Nasa a Noaa zaměřenými 
na výzkum vesmíru a počasí. Do žatce, 
a vlastně celého Ústeckého kraje, jej 
přineslo přírodovědné centrum žatec. 
„věda na kouli je mezinárodní projekt, 
který má odborné i laické veřejnosti 
pomáhat poznávat svět, vesmír i vědu,“ 
vysvětluje pavel pintr, garant projektu i 
přírodovědného centra. „Na dvoumet-
rové kouli je možné ukázat reálná data, 
opravdové procesy. Díky tomu, že je 
celý projekt vytvořen Nasa a Noaa, 
jsou k dispozici veškerá dostupná data 
o prezentovaných procesech,“ vysvět-
luje pintr. „pokud si budeme například 
ukazovat oceánské proudy nebo 
pohyb vzdušných proudů v atmo-
sféře, nepůjde o žádné simulace, ale 
o záznam proběhlých procesů. Údaje 
ze stanic jsou obnovovány každé tři 
hodiny.“

věda na kouli je dokonalý nástroj pro 
učitele zeměpisu, ale i fyziky a dalších 
věd. využívat ho mohou bezplatně 
školy všech stupňů v celém Ústec-
kém kraji. „plánujeme, že budeme pro 
školy fungovat vždycky v úterý, středu 
a čtvrtek. pro veřejnost bychom měli 
rádi otevřeno každou neděli,“ prozra-
zuje plány pavel pintr. k zahájení pro-
vozu by mělo dojít v polovině února 
letošního roku. jakmile se doladí 
programy a zaučí lektoři. brzy by také 
měly začít fungovat webové stránky 
www.vedanakouli.cz, kde bude možné 
zjistit, jaké programy jsou  k dispozici, 
a rezervovat si místo.

                                      Text a foto M. Šíl 

Školení lektorů Vědy na kouli měli na sta-
rosti odborníci z USA. 

Iluze rotující planety je dokonalá. Na dolním 
snímku lektoři u planety Mars. 

Na druhém z klubových koncertů            
v rámci nového cyklu večery naživo se 
představí 11. února od 19 hodin v ca-
vernu na střelnici pražská kapela ploy 
band, instrumentální trio neustále roz-
šiřující své osobní pojetí „fusion“. 
v jejím repertoáru najdete rozmanitou 
směs rytmů, melodií, žánrů i nálad, 
v níž si každý posluchač přijde na své. 
vstupenky jsou v předprodeji v turis-
tickém informačním centru a on-line 
na webu kultura-kadan.cz.     KZK

Večery naživo: 
PLOY band
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Osudy Karoliny Palm (1903–1979) 
mezi Kadaní a Klagenfurtem

NÁPLŇ
7 kg

TŘÍDA

A+++

Kondenzační sušička 
prádla s tepelným 
čerpadlem

9.999,-

-29 %    13.990,-

DRŽÁK 

NA SUŠENÍ 

BOT

když jsem v roce 2017 publikoval 
knihu „kadaňské vily a jejich zapome-
nuté osudy“, suše jsem konstatoval, že 
řada rodinných příběhů z konce 19. a 
první poloviny 20. století nutně zůstane 
neúplná a nerozpletená. k takovým 
případům patřila i villa palm (čp. 655) 
v dnešní jungmannově ulici, kterou si 
v letech 1898–1899 vystavěl profesor 
Emil Palm (1862–1940), specialista na 
klima, půdu a agrochemii působící na 
střední zemědělské škole v kadani. od 
roku 1893 byl ženatý s olgou, rozenou 
urbauer, která pocházela z hornora-
kouského lince.

Manželé palmovi měli jedinou dceru 
karolinu, jež se narodila 24. března 1903 
v kadani a po matce byla pokřtěna 
jako evangelička. když oba její rodiče 
v roce 1940 krátce po sobě zemřeli, 
kadaňskou vilu prodala a odstěhovala 
se do korutanského klagenfurtu. zde 
se mi její stopa ztratila. jenže na pod-
zim 2021 se z vídně ozvala paní Irene 
kaufmann, že na wikipedii četla článek 
o vile palmových v kadani, který na zá-
kladě mé knihy sestavil můj syn jonáš. 
kadaňská rodačka karolina, rozená 
palm, byla totiž jejich rodinnou přítel-
kyní a doma jí říkali „teta lina“. 

Irene kaufmann, narozená roku 
1963, jako dítě navštěvovala tetu linu 
v jejím bytě v klagenfurtu, který byl 
zařízen takřka jako muzeum. oplýval 
množstvím různých drahocenností, 
pamětihodností a rodinných relikvií, 
jichž se nikdo nesměl ani dotknout. 
lina působila jako konzervativní distin-
govaná dáma ze starých časů. Nosila 

předválečné šperky po svojí mamince 
a stále vzpomínala na rodnou kadaň 
a tamější život za pozdního rakouska
-uherska a prvorepublikového Čes-
koslovenska. paní Irene mi poskytla 
některé dokumenty a krátce pro mne 
sepsala i své vzpomínky, na jejichž zá-
kladě lze rekonstruovat osudy karoliny 
palm po jejím odchodu z kadaně.

svůj život spojila karolina zvaná lina 
s lékařem MuDr. herbertem Fasanem 
(1896–1967), což byl dle pamětníků 
vysoký a pohledný muž, který měl rád 
sport, společnost a dobrou zábavu. 
Pocházel z lékařské rodiny – už jeho 
otec Michael Fasan, narozený v haliči, 
pracoval jako lékař. Miloval dlouhé 
horské výpravy a například roku 1927 
se podílel na neúspěšném pokusu o 
záchranu třiadvacetiletého chemika 
reinholda lewitzkého, který se zřítil do 
propasti při horolezeckém výstupu na 
hohe Warte v karnských alpách.

svatba se konala 7. srpna 1940 v kl-
agenfurtu a manželé Fasanovi pak žili 
v korutanském městečku spittal an der 
Drau, kde herbert Fasan provozoval 
proslulé sanatorium Marienheim.   
v květnu 1945 se zasloužil o to, že měs-
tečko bylo i přes protesty místních na-
cistických fanatiků předáno bez boje 
britům, a tak zachráněno před bom-
bardováním. po válce už lékařskou 
praxi ani sanatorium neprovozoval a    
s manželkou žili jako rentiéři. 
v roce 1952 se přestěhovali do klagen-
furtu, avšak od roku 1957 trávili každé 
léto ve velkolepé vile „almrausch“ u 
nedalekého jezera Wörthersee, kterou 

Agrochemik Emil Palm, pozdější středoškol-
ský profesor v Kadani, jako rakousko-uher-
ský důstojník. Foto archiv P. Hlaváčka

Kadaňská rodačka Karolina Palm (†1979), 
provdaná Fasan. Foto archiv P. Hlaváčka

přítel, který byl stejně jako herbert 
Fasan lékařem. v této pozůstalosti se 
nachází řada fotografií a dokumentů 
upomínajících na kadaňské období 
rodiny palmových. patří k nim i karoli-
nin maturitní prsten, 
jejž dostala od rodičů 
roku 1921 po absol-
vování kadaňského 
gymnázia. 

                 doc. PhDr. 
Petr Hlaváček, Ph.D.

pro ně vystavěl významný architekt 
prof. Franz baumgartner. po manže-
lově smrti v roce 1967 žila karolina 
většinou v klagenfurtu a poslední léta 
svého života v městečku spittal an der 
Drau v domově pro seniory, kde také 
roku 1979 ve věku šestasedmdesáti let 
zemřela.

poněvadž Fasanovi neměli žádné 
děti, jejich zbylý nevelký majetek, 
totiž nábytek, nádobí a obrazy, zdě-
dil otec Ireny kaufmann, jejich dávný 

Regionální partnerství Eurodesk

organizace raDka z. s. má za sebou 
první rok regionálního partnerství 
s eurodeskem. tato evropská infor-
mační síť umožňuje mladým lidem 
a pracovníkům s mládeží snadný a 
rychlý přístup k evropským příležitos-
tem, kterými jsou například mobility a 
vzdělávací programy erasmus+ či dob-
rovolnictví v evropském sboru solida-
rity. regionální partneři také veřejnosti 
představují další aktivity v zahraničí 
- studium, práce, stáže, cestování, 
dobrovolnictví. sdílejí kontakty na 
zahraniční organizace a také poskytují 
obecné informace o eu. 

za uplynulý rok jsme v rámci tohoto 
partnerství v kadani zorganizovali 10 
akcí propagujících činnost eurodesk, 
mezi nimiž nechyběl evropský týden 
mládeže, kampaň time to Move, eras-
mus Days a další. pro mládež a pe-
dagogy jsme uspořádali přibližně 45 
přednášek na základních a středních 
školách napříč regionem a poskytli 
jsme 23 individuálních konzultací. 
celkem jsme na těchto akcích oslovili 
přes 840 mladých lidí. 

pro více informací či domluvu kon-
zultace se můžete obrátit na vedoucí 
centra mládeže a mezinárodní spolu-
práce kateřinu hrubou, a to na emailu 

ycr@radka.info nebo telefonním čísle 
+420 734 144 189.                    RADKA

astronomická obsevatoř v kadani se 
otevře veřejnosti. v sobotu 5. února od 
15.00 hodin proběhne její slavnostní 
otevření. „připravena je prohlídka hvěz-
dárny, přednáška a také prezentace 
fotografií ze stavby,“ láká astronom 
pavel pintr. „ale hlavně proběhne pozo-
rování slunce a v pozdějších hodinách 
i Měsíce. to proběhne ve čtyřmetrové 
kopuli. a je samozřejmě závislé na 
počasí,“ doplňuje. lidé budou moci 
také potkat celý tým, který se o provoz 
observatoře bude starat a zajišťovat 
všechna pozorování.

chybět nebudou ani zástupci města, 
které kadaňskou observatoř podpo-
řilo, když zafinancovalo stavbu ob-
jektu. „otevření hvězdárny je příležitost 
k pěknému výletu,“ dodává ještě pavel 
pintr. „Místa u ní není příliš, a tak bude 
lepší nechat auto zaparkované pod 
kopcem, třeba u šuplíku, a nahoru vyjít 
po svých.“

smělý projekt na výstavbu obser-
vatoře v kadani tak čeká završení. re-
portáž ze zahájení provozu hvězdárny 
přineseme v dalším vydání a také na 
webových stránkách. M. Šíl, foto P. Pintr

slavNostNí otevřeNí hvězDárNy v sobotu 5. ÚNora

Dalekohledy nad Kadaní ožijí
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Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie

Omyl se šťastným koncem
10. ledna kolem půl dvanácté se na 

městskou policii obrátil muž z domu 
v chomutovské ulici se svou obavou. 
ta spočívala v tom, že z bytu v přízemí 
je cítit nasládlý hnilobný zápach. bylo 
zde podezření, že se v uvedeném bytě 
nachází mrtvá osoba. Na místo byla 
přivolána také policie Čr, která si k ote-
vření bytu přizvala hasiče. Než však 
došlo k otevření bytu, byla na chodbě 
objevena taška se sáčkem shnilého 
masa, která zde již byla několik dní. byla 
uložena do nádoby na příslušný odpad 
a bylo po zápachu.

Rychlá pomoc
9. ledna před sedmnáctou hodinou 

pomáhali strážníci ženě z prunéřova. 
protože měla problémy s krční páteří 
a špatně se jí dýchalo, vypravila se do 
nemocnice. po cestě se jí ale udělalo zle 
a upadla nedaleko výjezdu ze služebny 
Mp. sama nebyla schopna pokračo-
vat v cestě. strážníci na místo přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu, která 
ženu převezla na ošetření.

Zadrželi hledanou osobu
7. ledna v půl desáté večer prováděla 

hlídka městské policie kontrolu v okolí 
kauflandu. v ulici Na průtahu si strážníci 
povšimli ženy, jejíž podoba odpovídala 
osobě v pátrání. žena u sebe neměla 
žádné doklady, ale na základě místní 
znalosti a fotografie osoby v pátrání 
byla její totožnost ověřena. byla pře-
dána policii Čr. 

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

Krátce...
Pranostika:

když není konec ledna studený, únor 
to dvakrát nahradí.

veliká láska? já myslím, že to je, když 
dva lidé se dovedou snášet po celý 
život, oddaně a věrně.
                                               karel Čapek

Citát pro toto číslo:

Řádková inzerce
Hledám pronájem garáže nebo podob-
ných sklad.prostor. Tel.: 737 129 673

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 4, 6, 8

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

Svoz bioodpadu 
v zimním období

Provozní doba 
sběrného dvora
Pondělí – Pátek: 
8.00 – 12 .00 / 12.30 – 16.00
Sobota:
8.00 – 12.00
Neděle a státní svátky:
zavřeno

styDíM se, kDyž Má se MNou reDaktor prácI

Lenka Kuhar Daňhelová
večerem s lenkou kuhar Daňhelo-

vou zahájila kadaňská knihovna nový 
cyklus besed s názvem spisovatelé 
do knihoven. jde o společný projekt 
asociace spisovatelů, desítky českých 
knihoven a desítky současných autorů 
a autorek. „každý měsíc tak přijede 
do knihovny představit svou tvorbu 
jeden z autorů zapojených do projektu.
přineseme vám to nejlepší ze současné 
prózy i poezie,“ řekla hned v úvodu pří-
jemného posezení vedoucí knihovny 
vendulka liesnerová „zároveň nám 
ale paní lenka krásně zapadla i do 
jiného projektu. ten se jmenuje poznej 
svého překladatele, a jak se dovtípíte, 
představuje naše překladatele. Dnes 
tedy máme vlastně dva večery záro-
veň,“ usmívala se vedoucí knihovny a 
vzápětí předala slovo moderátorovi 
večera janu losenickému.

 ten si hned v úvodu s lenkou kuhar 
Daňhelovou dal pusu na tykání, pro-
tože podle jeho slov je rozhovor mno-
hem otevřenější a přirozenější, když 
si s dotazovaným tyká. obratem ruky 
vysekl lence kuhar velkou poklonu, 
když komentoval její poezii jako velmi 
dobrou s tím, že pouhým pětiverším 
dokáže říct to, co prozaik čtyřsetstrán-
kovým románem. ukázky její tvorby 
potom přednesl a přidala se i autorka. 
a publikum se vzápětí dozvědělo, 
jak se seznámila se svým manželem 
- slovinským překladatelem petrem 
kuharem. „Může za to její nedbalý 
přednes,“ smál se kuhar. „slyšeli jste, 
jak to jan krásně vyprávěl. a lenka, no, 
že jí to není líto. a takhle jsem se jí ptal 
i tehdy, když přijela na literární festi-
val do slovinska. jak to můžeš takhle 
odfláknout?“ vztah se rodil dlouho, ale 
nakonec se pár usadil v berouně.

lenka kuhar Daňhelová je člověk, 
pro kterého je velmi důležitá příroda 
a zvířata. Miluje psy a koně a niterný 
vztah ke zvířatům se odráží i v její poe-
zii. Nečekejte ale rýmovánky o hodném 
pejskovi a bystrém koníkovi. kdo ty 
básně čte, mimoděk předpokládá, že 
jsou psané pro lidi, o lidech. jejich ra-
dostech a bolesti. ale to je účel poezie. 
každý jí rozumí po svém.

a co lenku kuhar Daňhelovou baví 
překládat nejvíce? „samozřejmě je to 
poezie, to je moje srdeční záležitost. 
ale moc ráda překládám i beletrii nebo 

Lenka Kuhar Daňhelová překládá do češtiny 
poezii z polštiny, slovinštiny, francouzštiny, 
italštiny, slovenštiny a běloruštiny. Sama 
také vydala čtyři autorské básnické sbírky a 
jeden román. Na dolním snímku si podává 
ruku na tykání s Janem Losenickým.

odborně zaměřené knihy. Monografie, 
studie a podobně. v poslední době mě 
moc baví překládat dlouhé knihy. u na-
kladatele jsem si dělala legraci, že pod 
pět set stran nejdu. je to samozřejmě 
dost náročné. snažím se ale ze všech 
sil, hloubám a hledám slova, protože 
když má s mým překladem redaktor 
moc práce, stydím se za to.“

Mezi její překlady patří kniha Magne-
tický bod ryszarda krynického nebo 
antologie současné slovinské poezie 
nazvaná padesáti jazyky hovořím.  

                                     Text a foto M. Šíl 
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Rodinná  
a společenská 
kronika

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

Čtvrtek 27. 1. / 17.00 hoDIN
VELKÝ ČERNÝ PES CLIFFORD  2D DABING
rodinná dobrodružná komedie / usa / 
2021 / 97 min. / 130 kč

Čtvrtek 27. 1. / 20.00 hoDIN
ULIČKA PŘÍZRAKŮ
v kriminálním dramatu Guillerma del 
torro se představuje bradley cooper 
jako mladý ambiciózní umělec s nadá-
ním zmanipulovat lidi 
thriller / usa / 2022 / 148 min. / od 15 let / 
140 kč

pátek 28. 1. / 17.00 hoDIN
MIMIŠÉF: RODINNÝ PODNIK 2D DABING
animovaný / usa / 2021 / 107 min. / pří-
stupný / 60 kč

pátek 28. 1. / 20.00 hoDIN
ULIČKA PŘÍZRAKŮ
kriminální drama Guillerma del torro. 
thriller / usa / 2022 / 148 min. / od 15 let / 
140 kč

sobota 29. 1. / 17.00 hoDIN
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
princezna barbara není žádné uťápnuté 
stvoření a nenechá si od tatínka krále 
nic přikazovat. animovaný/ rusko / 2022 
/ 100 min. / 130 kč. 

sobota 29. 1. / 20.00 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

NeDěle 30. 1. / 16.30 hoDIN
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA  2D DABING
sci-fi, akční, dobrodružný / usa / 2021 / 
149 min. / 140 kč 

NeDěle 30. 1. / 20.00 hoDIN
ZLATO
uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelí-
tostné australské pouště se odehrává 
drsný thriller o chamtivosti, která 
dokáže zatemnit lidskou mysl. thriller / 
austrálie / 2022 / 94 min. / od 15 let / 130 
kč

střeDa 2. 2. / 20.00 hoDIN
SRDCE NA DLANI
Nová česká komedie / Čr / 2022 / 91 min. 
/ přístupný / 140 kč

Čtvrtek 3. 2. / 17.00 hoDIN
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
jak byste se chovali, kdybyste jeli ve 
vlaku, který nikdo neřídí? odpověď na 
tuto otázku najdete v komedii jiřího ha-
velky. hrají jana plodková, Igor chmela, 
jenovéfa boková aj. komedie / Čr / 2022 
/ 102 min. / nevhodné do 12 let / 140 kč

Čtvrtek 3. 2. / 20.00 hoDIN
MOONFALL 2D TITULKY
Mezi spoustou hrozeb, které na zemi 
můžou přijítz vesmíru, je Měsíc pravdě-
podobně tím posledním, čeho bychom 
se obávali. Nemohli jsme se mýlit víc… 
režie roland emmerich. akční sci-fi / 
usa, Gb, Čína / 2022 / 124 min. / přístupný 
/ 140 kč

pátek 4. 2. / 17.00 hoDIN
MOONFALL
režie roland emmerich. akční sci-fi / 
usa, Gb, Čína / 2022 / 124 min. / přístupný 
/ 140 kč

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

Dne 22. ledna jsme si 
připomněli již 5 let od 
doby, kdy nás navždy 
opustila paní 
Blanka Převorová 
z klášterce nad ohří. 
s láskou vzpomínají 
syn pavel s rodinou, 
sestra alena s rodinou 
a přátelé.

Dne 22. ledna to bylo 
již šest let, co nás 
navždy opustil pan 
Pavel Wolf. odešel ve 
věku nedožitých 70 let. 
tento kadaňský vý-
tvarník a fotograf byl i 
pravidelným přispěva-
telem do kadaňských 
novin.

stále vzpomínají jeho kamarádi a přátelé. 
pavle, moc nám chybíš.

Dne 31. ledna uplyne 
rok, co nás navždy 
opustila naše mi-
lovaná maminka, 
babička a prababička 
Marie Buchláková     
z krásného Dvorečka. 
s láskou vzpomínají 
děti - Maruška, Milka, 
standa, vnoučátka, 

pravnoučátka a ostatní příbuzní.

Dne 8. února uplyne 
pět let od úmrtí na-
šeho manžela, tatínka 
a dědečka, pana 
Václava Heráka. 
s láskou vzpomínají 
manželka helena, děti 
jana, helena a vašek  
s rodinami.

Vzpomínky

klub Dříve NarozeNých - už 16. ÚNora

Kadaňští senioři nezůstanou na ocet

Končí milostivé léto
Dvacátý osmý leden je datum, 

kterým končí velká akce, která měla 
pomoci tisícům dlužníků. jak velký 
zájemmo Milostivé léto byl v našem 
městě, jsme se zeptali Dluhové po-
radny Naděje. odpovídal richar brejša:

„od začátku akce oslovilo naši Dluho-
vou poradnu Naděje v kadani s dota-
zem ohledně Milostivého léta více než 
40 osob. písemných žádostí se exeku-
torům odeslalo 35, přičemž některé 
osoby odesílaly více žádostí (mají ně-
kolik dluhů). věřiteli jsou nejčastěji vzp, 
Česká televize a město kadaň (dluh na 
nájmu či odpadech). Minimálně pět 
klientů již začalo splácet, nebo splatilo 
svůj dluh v rámci akce Milostivé léto, 
reálné číslo ale bude několikrát vyšší, 
jelikož ne všichni klienti o této skuteč-
nosti posléze informují naši Dluhovou 
poradnu – již od nás totiž nepotřebují 
pomoc. exekutoři nepředpokládají, že 
se Milostivé léto prodlouží, existuje ale 
šance, že například některé banky bu-
dou chtít pro své věřitele akci dobro-
volně prodloužit o několik týdnů nebo 
měsíců,“ uvedl richard brejša.    (r)

už jsme informovali o tom, že sdru-
žení seniorů města kadaně ukončilo po 
šestnácti letech svoji činnost. jedna 
éra skončila, ale naštěstí začíná nová. 
o spolkový život kadaňských seniorů 
se totiž začne starat nová dvojice žen 
alena benešová a Marcela Mýtina. 
prvně jmenované jsme se zeptali, proč 
se do nové činnosti dala a jaké má 
plány. „Mně vždycky připadalo skvělé, 
že tu spolek seniorů fungoval. a bylo 

Kalendář 
Doupovské dráhy

pro všechny milovníky železnice a 
Doupovské zvlášt vyšel i letos stolní 
kalendář. kalendář Doupovské dráhy 
na rok 2022 je ke koupi v turistickém 
informačním centru kadaň. stojí 70 kč.

mi líto, že by mělo všechno takříkajíc 
vyšumět,“ vysvětluje alena benešová. 
„když jsem to řekla kamarádce Mar-
cele Mýtina, ihned se nabídla, že mi 
pomůže a přidá se.“ 

alena benešová učí na kadaňském 
gymnáziu. a plánuje studenty propojit 
se seniory. „jsou to šikovní mladí lidé 
a mohou pomáhat jak s organizací, tak 
přímo při setkáních klubu,“ říká. první 
setkání proběhne 16. února od  16.00 
hodin na tradičním místě - v kadaň-
ském orfeu.

„klub teprve vzniká,“ říká alena be-
nešová. „chtěli bychom založit spolek, 
který činnost právně zajistí. těšíme se 
na první setkání, kde se dohodneme na 
jménu, ale taky na tom, co chceme pro 
seniory dělat. byla by ohromná škoda 
všechno, co se za šestnáct let vybudo-
valo, zahodit,“ dodává alena benešová 
s tím, že na starší generaci se nesmí 
zapomínat, ani ji opomíjet. „je stejně 
důležitá jako generace mladých, gene-
race naše. každý máme rodiče a každý 
nakonec do důchodu odejdeme.“

Načasování zahájení činnosti nového 
klubu není náhodné. rychlé rozhodnutí 
pokračovat v práci pro seniory bylo 
logické a vedené snahou jednat, než 
zájem seniorů takříkajíc „vyšumí“.

„klub chce navázat na činnost spolku 
seniorů města kadaně z.s., který vedla 
paní Ingrid bradová. Na první setkání 
s potenciálními členy se těší zaklada-
telky klubu alena benešová a Marcela 
Mýtina.               M. Šíl

V sobotu 15. ledna se konal poprvé kontro-
lovaný sběr objemného odpadu. Ráno na 
sídlišti B o něj valný zájem ale nebyl... 
Text a foto V. Vlasák

Seznámení
hledám ženu od 60 do 70 let - výška do 
172 cm - kadaň, klášterec a okolí. já ne-
kuřák a abstinent dobrého zdraví. Máte-li 
zájem, volejte 737 825 940.
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NaNDejte to sIMoNě!

Zaplavejte 50m kraulem rychleji než česká olympionička!

Simona Kubová a Josef Kočí. Foto Martin Šíl

koupaliště v kadani si užívá první 
zimní sezonu svého provozu. a aby 
přilákalo víc návštěvníků, vymyslelo 
docela zajímavou taškařici. 

„Napadlo, že by se dalo vymyslet ta-
kové soutěžení. je to trochu recese, ale 
mohlo by to lidi bavit,“ přiblížil nápad 
vedoucí kadaňského koupaliště josef 
kočí. „každý, kdo bude mít chuť, může 
si zkusit zaplavat rekord. je to taková 
tabule, kam se budou zapisovat časy   
v jednotlivých věkových kategoriích. 
jde nám hlavně o hobíky, tedy 
o lidi, kteří mají plavání jako hoby.“

a jak to tedy funguje? Úplně pro-
stě. přijdete a pod časomírou josefa 
kočího zaplavete svých padesát metrů. 
kategorie jsou rozdělené podle věku - 
do 16 let, 16-25 let, 25-35, 35-45, 45-60   
a nad 60 let. takzvaní profíci mají ka-
tegorii společnou. a první z profíků se 
už připojil. svůj čas na tabuli zapsala 
česká reprezentantka simona kubová 
(dříve baumrtová). ta v kadaňském 
bazénu pravidelně trénuje a nápad 
se jí zalíbil. „je to bezva, mohlo by to 
lidi bavit. bylo pěkné, jak se pan kočí 
hned vrhnul do vody. Máte zapsaného 
prvního hobíka,“ usmívala se simona 
kubová. pak skočila do vody a poctivě 
trénovala.

„kdo by si chtěl zaplavat vlastní 
rekord, může přijít v Den rekordů, jak 
jsme tomu začali říkat,“ vysvětlil ještě 
josef kočí, když se vydýchal po ná-
ročné padesátce. „vždycky v úterý a 
čtvrtek mezi 14.00 a 15.30. Moc se na 
všechny těšíme.           M. Šíl

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.

Tenisový turnaj 
dorostenců

Tříkrálový běh je  
v Kadani stálice

o víkendu 15. - 16. ledna uspořádal tk 
kadaň tenisový turnaj dorostenců, 
kterého se zúčastnilo 12 hráčů ročníků 
2004-2008 z republiky. Dvouhru ovládl 
jan kesl (teplice), který ve finále porazil 
Marka přistoupila (slaný). Čtyřhra našla 
vítěze v páru jakub cikán a vojtěch 
hrouda (oba klášterec n. o).      mš

Vítěz dvouhry Jan Kesl při servisu. Foto M. Šíl

Marek Přistoupil, Jakub Cikán, Vojtěch 
Hrouda a Jan Kesl. Foto M. Šíl

TK Kadaň děkuje
lednový tenisový turnaj dorostenců 

byl podle slov předsedy tenisového 
klubu kadaň petra spěváka malý zá-
zrak. „Čtyři dny před štědrým dnem 
jsme totiž na hale měli požár,“ vysvět-
luje. „hořet začalo dřevěné obložení 
stropu, které chytlo od vadného světla. 
v tu chvíli nebylo jasné, jestli se tady 
ještě bude hrát.“ Naštěstí se vše poda-
řilo uhasit a halu opravit. „za to bych 
chtěl moc poděkovat petru kasperovi a 
firmě petrom stavby,“ řekl petr spěvák.               
M. Šíl

v „covidové“ době je sport osvěd-
čeným elixírem, který pomáhá udržet 
v kondici nejen tělo, ale také ducha.  
svědčí o tom i zájem o aktivní sporto-
vání. v  neděli 16. ledna se uskutečnil 
43. ročník tříkrálového běhu, který byl 
zároveň 13. kolem zimního běžeckého 
poháru. Účastnilo se ho zhruba 150 
sportovců všech věkových kategorií. 
hlavní závod měl délku 8 km a nejrych-
leji ho zvládl junior stanislav zelenka 
(běžecký klub F-c kadaň) v čase 
0:34:46.  žákovské kategorie běžely 
4 km. Nejrychleji trasu zdolal theo-
dor váša (triatlet karlovy vary) v čase 
0:20:55.                     Text a foto V. Vlasák

Alena Lédlová míří 
na olympiádu!

rodačka z naší královské kadaně 
a absolventka obchodní akademie 
kadaň je členkou ženské hokejové vý-
pravy na blížící se zimní olympijské hry. 
Držíme palce a gratulujeme!

olympiáda v pekingu začíná už 
4. února. České hokejistky zahájí svou 
premiéru v turnaji už o den dříve, 
3. února (5.10 h.), proti domácí Číně. 
Mužský tým startuje 9. února (14.40) 
proti Dánsku. mš, foto P. Zárybnický

Soustředění 
reprezentace

kadaňská sportovní hala hostila 
soustředění české futsalové reprezen-
tace. tým se od 18. do 21. ledna připra-
voval na víkendové přípravné zápasy 
s Německem. partnery reprezentace 
jsou Čez, a.s., sD, a.s., jureX vos, s.r.o. 
js bydlení, s.r.o. a koberce breno spol.  
s r.o.                    M. Šíl


