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partnerské město slavilo

Na návštěvě v Aue-Bad Schlema
tradiční slavnosti stadtfest aUe 2022 proběhly v našem 
partnerském městě. Zúčastnila se ho nejen kadaňská 
delegace, ale i další partnerská města solingen (srn) 

a Guingamp (F).
Podrobnosti na straně 7.

návrat vody do parkU

Rooseveltovy sady
práce, které měly jako prvořadý cíl vrátit vodu do 

rooseveltových sadů, byly zdárně dokončeny. kadaňský 
lesopark tak získal zpět původní koryto potoka a další 

prvky pro udržení vody.
Podrobnosti na straně 2.

historie i soUčasnost

Skauting v Kadani
Jak to bylo na počátcích skautingu v našem městě? 
kdo stál při jeho vzniku a kdy to vlastně bylo? to vše 
se píše v článku historika petra hlaváčka. přinášíme i 

pohled na současné kadaňské skauty..
Podrobnosti na straně 3. 

Za první dvě čtvrtletí se podařilo Zlepšit třídění

Množství ukládaného odpadu je menší
omeZení v dopravě

Oprava vodovodu v centru města začala

Začala první etapa rekonstrukce vodovodu v centru města. Až do 7. srpna by měl být uzavřen 
vjezd na Mírové náměstí z ulice Kpt. Jaroše. Po jeho otevření bude uzavřen vjezd do ulice Čsl. 
armády mezi domy č.p.  51 a č.p. 31. Uzávěra by měla trvat až do začátku školního roku, přes-
něji do 4. září. Poté se práce na vodovodu přesunou do spodní části Čechovy ulice (září - říjen) 
a nakonec do ulice Vrchlického (polovina října až konec listopadu. V těchto ulicích by měla 
následně proběhnout i jejich rekonstrukce. O průběhu prací budeme informovat. M. Šíl

legislativa pro letošní roky umož-
ňuje městu uložit se slevou na skládku 
jen 190 kg komunálního odpadu na 
jednoho obyvatele. v roce minulém to 
bylo kilogramů 200 a sleva byla měs-
tem vyčerpána už 15. října 2021. proto 
se město rozhodlo k několika krokům, 
které měly snížit objem ukládaného 
komunálního odpadu.

Z informací poskytnutých Jiřím Fraj-
tem, vedoucím odboru životního pro-
středí, vyplývá, že za snížením objemu 
stojí několik kroků.

- změna provozu sběrného dvora, 
evidence a kontrola
- změna režimu svozu velkoobjemo-
vého odpadu
- posílení nádob na separaci
- zavedení svozu bioodpadu ze hřbi-
tova v kadani
- třídění odpadového dřeva a nábytku
- pomoc občanů  v třídění

pokud by se situace vyvíjela po-
dobně příznivě i v dalších měsících, 
mohlo by město na slevovou cenu 
ukládání odpadu dosáhnout až do 
poloviny prosince, což by znamenalo 
výraznou úsporu. 

„Jsme moc rádi, že se daří snižovat 
množství komunálního odpadu, a 
pokud zatím stojí částečně i motivační 
kroky města, je to dobré znamení, že 
jsme vykročili správným směrem a že 
si občané závažnost problematiky od-
padů uvědomují, a za to jim patří dík,“ 
řekl k tomu kadaňský místostarosta 
Jan losenický.

i když se pro letošek daří objem 
ukládaného odpadu snižovat, pro další 
rok se opět sníží limit na občana a rok, 
takže bude stále nutné věnovat otázce 
separace a nakládání s odpady zvýše-
nou pozornost a péči.                    M. Šíl

Jak jistě víte, trh s bydlením je v čes- 
ké republice napjatý. i přes vyšší 
úrokové sazby je poptávka po byd-
lení stále velmi vysoká a nabídka na 
to doposud reagovala tím, že se ceny 
bydlení stále zvyšovaly, a to jak kupní, 
tak i nájemní. U nás v kadani se pak 
například byt 2+1 v panelovém domě v 
roce 2013 v lokalitě sídliště a, d a e pro-
dával v průměru kolem 550 000 kč. nyní 
takový byt stojí i přes 2 000 000 kč. Zna-
mená to, že ne každý občan si vlastní 

bydlení může dovolit. Zejména mladí 
lidé, kteří zakládají rodiny, nyní často 
nedosáhnou na hypotéky a také tržní 
nájemné je pro mnohé příliš vysoké. 

město kadaň nemůže změnit tržní 
ceny bydlení, ale může a také dělá 
maximum pro to, aby alespoň nájemní 
bydlení v městských bytech bylo na 
velmi nízkých úrovních v porovnání jak 
se soukromým sektorem, tak i 
s ostatními městy. pro město je prio-
ritní, aby bylo dostupné bydlení pro 

město a byty

Situace na trhu s bydlením
mladé lidi a též seniory, kteří kvůli 
zvýšeným nákladům ztratili střechu 
nad hlavou nebo jim stávající byd-
lení   z objektivních důvodů přestalo 
vyhovovat. bylo by skvělé, kdybychom 
mohli nabídnout byty všem potřebným 
a za co nejmenší náklady. ne vždy to 
jde, ale současnou nabídku se snažíme 
stále rozšiřovat. máme v plánu posta-
vit nový nájemní dům na slovanu. pro 
vlastní bydlení plánujeme rozsáhlou 
plochu pro výstavbu rodinných domů  
v lokalitě Jihovýchodního předpolí. 

pro mladé lidi pak již více než deset 
let máme startovací byty, které jsou 
určené lidem do 35 let. během této 
doby si mohou naspořit např. skrze 
stavební spoření dostatečnou sumu 
peněz, aby dosáhly na hypotéku na 
nákup budoucího bytu jinde ve městě. 
pro seniory, kteří potřebují určitou po-
moc, např. s praním prádla, obědem, 
větším úklidem apod., dlouhodobě 
existuje možnost levného nájemního 
bydlení v domě s pečovatelskou služ-
bou. druhou kategorií jsou pak byty 
pro seniory, kdy se jedná o standardní 

byty určené pro seniory, kterým z ně-
jakého objektivního důvodu přestalo 
vyhovovat stávající bydlení, ale stále 
se ještě dokážou o sebe postarat bez 
významnější pomoci. nabídku těchto 
bytů chceme nadále rozšiřovat např.    
v domě ve vlastnictví města na podlesí 
naproti obchodnímu centru. 

město dělá maximum možného, aby 
městské byty byly užívány skutečně 
potřebnými lidmi, a nedocházelo tak     
k pletichám či černému podnájmu. 
Zároveň by situaci na trhu s bydlením 
mělo pomoci i to, že kromě plánů 
města na výstavbu nových kapacit 
bydlení již započaly práce na nových 
bytech v domech soukromých majitelů        
v bývalé kotvě, v bývalé budově 
domova pro seniory v ul. ktp. Jaroše 
nebo v čp. 2 na náměstí a ve fázi plánů 
a projektů jsou bytové domy v lokalitě 
strážiště a mezi bývalými kasárnami a 
vinohrady.

vím, že je situace s byty těžká, ale      
u nás v kadani je stále lepší než ve 
zbytku republiky. 

                           Jan Vaic, místostarosta

dne 22.07.2022 zahájilo očkovací centrum nemocnice kadaň očkování 4. dávek 
proti onemocnění Covid 19.  očkování 4. dávek pro osoby starší 18 let probíhá 
bez registrace, nejdříve 4 měsíce od podání předchozí posilující dávky. Cent-
rum nadále očkuje všechny zájemce starší 5 let bez registrace 1. a 2. dávkou a 

starší 12 let 3. dávkou. 
provozní doba očkovacího centra: 

pondělí 08:00 – 11:30, pátek 08:00 – 11:30, 12:30 – 14:00 
kontakt: tel. 474 944 307, email: ockovani@nemkadan.cz 
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Fotoreportáž

Rooseveltovy sady v novém

Kadaňské kulturní léto v srpnu

v rooseveltových sadech, tzv. 
lesoparku, byl ukončen revitalizační 
projekt na udržení vody v krajině. vý-
chozím bodem celého systému je roz-
dělovací objekt na kadaňském potoce 
při vstupu do rooseveltových sadů.

v něm se odděluje výsypkou zaka-
lená voda od vody čisté. tunelem pak 
tečou dvě koryta, která se na začátku 
lesoparku rozdělují. Zakalená voda po-
kračuje korytem, které bylo v minulosti 
narovnáno a částečně zatrubněno, a 
poté ústí do ohře. čistá voda je odklo-
něna do původního koryta kadaňského 
potoka (dříve prunéřovského), které 
bylo v části parku zachovalé, v části 
bylo obnoveno. 

obnovené původní koryto je bez 
jakéhokoliv zpevnění, přirozeně me-
andruje a protéká přes několik tůněk, 
rybník a mokřadní plochy. právě tím 

je naplňován cíl celé obnovy - aby se 
voda mohla přirozeně vsakovat do 
půdy a oblastí rooseveltových sadů 
jen bez užitku neprotekla.

„když se půjdete podél obnoveného 
koryta projít, zjistíte, že od určitého 
místa je suché,“ vysvětluje vedoucí 
odboru životního prostředí Jiří Frajt. „Je 
to dáno mírou srážek a také nasyce-
ností půdy vodou. v celém lesoparku 
se koryto dělí do mnoha odboček, 
tůní a mokřadů a vodu lze v případě 
potřeby do těchto míst směrovat. Jak 
bylo řečeno, hlavním cílem je udržet ji 
v krajině,“ dodal Jiří Frajt.

Celá revitalizace stála zhruba 4,7 
miliónu korun, z čehož 90% pokryla 
dotace. vybudování čtyř nových lávek 
ovšem dotace nekryla. Jejich stavba 
vyšla na 2 milióny 150 tisíc korun. M. Šíl

Rozdělovací objekt a sedimentační nádrž před tunelem vedoucím do Rooseveltových sadů.        
V horním korytě teče čistá voda do obnovené části potoka v lesoparku. Za tunelem je vlevo za-
kalené koryto Kadaňského potoka. Symbolické mlýnské kolo upomíná na mlýny na původním 
Prunéřovském potoce.  Foto M. Šíl

Vlevo první z tůní, které poskytují útočiště obojživelníkům, hmyzu i ptákům. Vpravo meandru-
jící koryto s vodou. Na spodním snímku místo, kde se původní koryto vrací do Prunéřovského 
potoka. Zatím suché, ale ohraničené skládanými kameny, aby i tady mohlo docházet ke vsako-
vání. Nad ním jedna z nových lávek. Foto M. Šíl

i během druhého prázdninového 
měsíce budou kulturní zařízení kadaň 
připravovat pestrý program pro děti i 
dospělé. na studentském náměstí 3. 
8. od 17 hodin odstartujeme srpnový 
kulturní program představením kočov-
ného divadla říkání o řehořovi aneb 
letní výpisky z atlasu brouků. v pátek 
5. 8. pak bude tamtéž pokračovat od 18 
hodin festival pouličního umění hudba 
za rohem – tentokrát se můžete těšit 
na kadaňského písničkáře a buskera 
s pseudonymem pan nikdo. milovníci 
divadla si 5. srpna přijdou na své ve 
františkánské zahradě, kde od 21 hodin 
představí divadlo artur svou autorskou 
komedii svaté neřesti. v sobotu 6. 8. 
zahraje v zahradě františkánského 
kláštera netradiční Cimbálová muzika 
milana broučka, jejíž devizou je přede-
vším multižánrovost. první srpnovou 
pohádkou pro děti bude 7. 8. od 16 ho-
din lakomá barka v podání pražského 
divadla kaká. 

i druhý srpnový pátek bude patřit 
buskingu – studentské náměstí roz-
proudí 12. 8. svou hudbou od 18 hodin 
smörd bröd. v sobotu 13. srpna máte 
možnost vypravit se s Janem hasiš-
tejnským z lobkowicz ve františkán-
ském klášteře na pouť do svaté země. 
večerní kostýmované prohlídky za 
svitu svíček budou probíhat každou 
celou hodinu od 17 do 22 hodin. ne-
děle 14. 8. pak bude patřit tradičnímu 
kadaňskému svátku medu – v zahra-

dách františkánského kláštera můžete 
od 14 hodin prožít sladké chvilky na 
medovém odpoledni, v rámci nějž od 
16 hodin zahraje hudební divadélko 
hnedle vedle představení pro děti. 
Chybět nebude degustace medu a 
soutěž o oettlovu cenu za nejlepší med 
kadaňska. 

hudba za rohem bude pokračovat 
v pátek 19. 8. od 18 hodin na student-
ském náměstí vystoupením matěje 
štrosse. milovníky klasické hudby jistě 
potěší koncert Foersterova komorního 
pěveckého sdružení v sobotu 20. srpna 
od 18 hodin ve františkánském klášteře. 
dobrodružnější povahy mohou vyra-
zit zdolat mikulovickou bránu v rámci 
únikové hry kokain v hostinci Grüner-
baum od 13 do 19 hodin. nutná je však 
rezervace časového termínu předem. 
neděle 21. srpna bude ve znamení kláš-
terního posvícení s varhanním koncer-
tem a prohlídkou kláštera. slavnostní 
program začne v 10 hodin, v zahradě 
od 16 hodin zahraje divadlo v pytli 
pohádku o cestovateli a od 18 hodin 
se můžete těšit na koncert big bandu 
Zdenka tölga.

poslední srpnový víkend pak bude 
ve znamení tvoření. čeká nás další 
dětská dílnička s názvem plecháčci, 
která proběhne 28. srpna od 16 hodin 
na střelnici. Celý srpnový kulturní pro-
gram zakončí koncert Jakuba děkana 
31. srpna od 18 hodin ve františkánské 
zahradě.                  KZK

pohlaZení malÝm prinCem

Eliška Podzimková představila svou 
unikátní výstavu

až do poloviny září mají návštěvníci 
příležitost zajít si do Galerie Josefa 
lieslera na další unikátní výstavu. 
ambiciózní kurátorka lucie Filipová se 
ani tentokrát nebála posunout vysoko 
nastavenou laťku a rozhodla se oslovit 
elišku podzimkovou, jejíž umělecký vě-
hlas překračuje hranice naší republiky. 
tato těžko zařaditelná kreativní by-
tost, která se pohybuje mezi ilustrací, 
fotografií a animací, vystudovala 
Filmovou akademii davida ondříčka                                                                         
v písku. Za svůj krátký život stihla 
spoustu zajímavých počinů. s orga-
nizací můj nový život pomáhá dětem 
s onkologickým onemocněním. na 
seriálu pro malé onkologické paci-
enty plešouni se podílela jako autorka 
námětu a vizuální podoby. spolupra-
covala s tomášem klusem, Jamiem 
oliverem nebo americkým časopisem 
vogue. nějaký čas pracovala a žila v 
Usa. odrazovým můstkem její pestré 
kariéry byl její účet na instagramu, kde 
domalovávala fotografie ze svého oblí-
beného new yorku. 

na začátku výstavy malý princ, 
kterou diváci mohou v naší galerii 
zhlédnout až do 18. 9. 2022, byla na-
bídka nakladatelství albatros ilustro-
vat nejznámější knihu francouzského 
spisovatele antoina de saint-exupé-
ryho. když jsem knihu poprvé četla 
na základní škole, vůbec jsem ji ne-
chápala. proč klade ten malý chlapec 
takové divné otázky? proč pořád trhá 
kořeny toho divného stromu? vůbec 
mi to nedávalo smysl. pochopila jsem 
ji až o mnoho let později a doteď žasnu 
nad její hloubkou a významem. elišce 
se kouzelný svět malého prince natolik 
zalíbil, že z fotografií pořízených na 
islandu vznikla samostatná výstava. a 
ne zrovna ledajaká. i když kniha není 

určena úplně malým dětem, výstava 
je pro každého bez omezení věku. děti 
zaujme spousta lákadel, která byste 
v galerijních institucích běžně nehle-
dali. větší a dospělé návštěvníky čeká 
návrat do časů, kdy oni byli malým 
člověkem a kladli nekonečné otázky. 
tak, jako slavný spisovatel napsal tuto 
knihu, aby se vypořádal se svým vnitř-
ním dítětem, může výstava působit na 
ty větší, kterým pomůže vzpomenout 
si na své dětství. někdy totiž pro samé 
starosti, bolesti, choroby a náročná 
zaměstnání zapomínáme vidět svět 
nezakalenou optikou našich dětí. 

prostor galerie se pod rukama elišky 
podzimkové a jejích pomocníků pro-
měnil v kouzelné, léčivé a od okolního 
světa odtržené místo, kde se návštěv-
níci projdou lesem, schovají se do 
starého áčkového stanu nebo se zanoří 
do aromatické mlhy. hlavní instalací 
jsou ilustrované fotografie, které jsou 
zároveň interaktivní. díky speciální 
aplikaci ar (augmented reality) arti-
vive, kterou si návštěvníci stáhnou do 
chytrého telefonu, obrazy ožijí a pood-
halí nám zase trochu víc z magického 
světa malého prince.

součástí výstavy jsou také interak-
tivní instalace. vidět tak můžete obří 
mechové vejce, kde žije islandské 
zvířátko skogur. do vejce můžete strčit 
ruku, ohmatat si jej a pak po paměti 
zkusit zvířátko nakreslit. pro ty nej-
menší jsou připravena dřevěná liščí od-
rážedla, na kterých se mohou vyřádit. 
Chybět nesmí velký dřevěný baobab 
nebo, ale to už bych prozrazovala moc. 
Jděte se na tuto nádheru podívat sami. 
Jednou, dvakrát, třikrát, protože na ni 
čekají ještě v mnoha a mnoha městech 
a opakovat se takový zážitek už nikdy 
nebude.                      Karolína Odlasová

Kadaňský lesopark

magické místo pro mě
pobyt v lázních v lesním domě
boty prošlapal jsem stokrát
o srdce mě něžně okrad

Jaroslav Šimek

aniž to sám možná tuší
léčí mi mé tělo, duši
když v něm nejsem, velký hlad
nejlepší můj kamarád
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soUčasnost kadaňského skaUtinGU

Kadaňští skauti pod stany

počátek byl Již v roCe 1914!

Dějiny kadaňského skautingu

v pátek 22. července začala ne-
mocnice kadaň s očkováním čtvrtou 
dávkou vakcíny proti Covid 19.

Zájem veřejnosti byl značný. „Jen za 
první dvě hodiny jsme očkovali dvě stě 
lidí,“ řekla primářka dětského oddělení 
patricie kotalíková, která má na starosti 
očkovací centrum kadaňské nemoc-
nice.

pro očkování není třeba se objedná-
vat. naopak je nutné, aby byl zájemce 
nejméně čtyři měsíce po třetí dávce. 
provozní doba a kontakty očkovacího 
centra jsou na titulní straně.    M. Šíl

v mnoha ohledech zůstává pro ka-
daň přelomový rok 1945 stále jakýmsi 
rokem „nula“, jako by teprve tehdy za-
čaly dějiny. obzvláště se to týká dějin 
kadaňského sportu, neboť většinou 
předstíráme, že se v kadani sportuje 
teprve od roku 1945. když pominu sku-
tečnost, že i v meziválečné kadani exis-
tovaly české sportovní kluby, na něž se 
bohužel dávno zapomnělo, tak by už 
konečně nemusela být hanba hlásit se 
také k těm sportovním klubům, v nichž 
kdysi společně sportovali kadaňané, 
kteří se považovali třeba za rakušany, 
němce, čechy nebo židy.

proč by měl být zapomenut obchod-
ník eduard Göhler, z jehož iniciativy se 
v kadani začalo už v roce 1862 veřejně 
cvičit a sportovat? kdo ví, že první 
řádný tělocvičný spolek vznikl v kadani 
roku 1878? a víte, že se v kadani hraje 
fotbal právě od roku 1878, a to díky 
kadaňským gymnazistům? a tenis už 
od roku 1897? Znovu bychom si měli 
připomínat také Wenzela kantorschika, 
gymnaziálního profesora, jenž v deva-
desátých letech 19. století založil první 
kadaňský oddíl lehké atletiky. anebo 
Gustava Zabranského a rosu Federle, 
kteří ve stejné době propagovali v na-
šem městě lyžování.

obdobnému zapomnění jsou bohu-
žel vystaveny i počátky kadaňského 
skautingu. poněvadž český Junák           
v meziválečné kadani neexistoval a 
vznikl až v roce 1945, mnozí si myslí, že 
prostě žádné starší dějiny kadaňského 

skautingu nebyly. Jenže ony byly... Už 
20. června 1914 podnikl profesor adolf 
kutschera se studenty gymnaziální 
tercie pěší výlet do přísečnice a cestou 
jim vyprávěl o zásadách skautingu, 
takže chlapci nadšeně souhlasili se 
založením skautského oddílu. oficiálně 
k tomu došlo na shromáždění studentů 
7. října 1914 a první klubovna byla přímo 
v budově gymnázia (dnes střední 
průmyslová škola stavební). oddíl fun-
goval ve čtyřech družinách a chlapci 
se též snažili o jakýsi stejnokroj, když 
nosili šedé čepice s tmavozelenou stu-
hou. to už ovšem zuřila velká válka. 

hlavními vůdci a tahouny oddílu 
byli kvintán rigobert baumann a 
sextán kurt peter. schůzky se konaly 
ve středu a v sobotu odpoledne. v 
klubovně se učili používat morseovku 
a speciální mapy. Už v následujícím 
roce se stali součástí Zemského svazu 
německých skautů v čechách a brzy 
začali dobrovolně navštěvovat i místní 
vojenskou posádku, aby se zdokonalili                      
v brannosti. striktně odmítali alkohol 
a tabák, což ovšem část tehdejších 
zájemců odradilo. oblíbené byly pře-
devším velké pěší výpravy, například 
do výsluní (19. 11. 1915), do mašťova (31. 
1. 1916), do měděnce a přísečnice (29. 2. 
1916). nadšení vzbudila velká túra přes 
výsluní, Chomutov a kralupy zpět do 
kadaně (29. 3. 1916). dobrodružné byly 
též výlety do doupova (27. 4. 1916) a na 
klínovec (26. 5. 1916), které v časopise 
„pfadfinderzeitung“ vylíčil kadaňský 

Počátky kadaňského skautingu v letech 1914–1918 jsou spojeny se zdejším gymnáziem (nyní 
střední průmyslová škola stavební). Foto archiv autora

skaut otto Gold. Ještě v období 1916–
1917 pokračovala činnost kadaňského 
oddílu se vší intenzitou, byly zorgani-
zovány výpravy do radnice v doupov- 
ských horách, do výsluní, na mědník, 
hasištejn či do perštejna.

Jenže útrapy války i mezi mládež 
přinesly nemoci a podvýživu, všeo-
becná chudoba způsobila, že ani hoši 
ze starých měšťanských rodin neměli 
pořádné boty. někteří kadaňští skauti 
byli navíc povoláni do rakousko-uher-
ské armády a na frontu, jako v roce 
1918 i vůdce rigobert baumann, takže 

vedení oddílu převzal alfons Fuchs. 
poslední schůzka kadaňských skautů 
se uskutečnila 26. června 1918 a ve 
víru konce války, rozpadu rakouska
-Uherska a vznikání československa 
skautské hnutí v kadani načas zaniklo. 
avšak už během dvacátých let se mezi 
gymnazisty opět rozvinulo, a sice 
v podobě hnutí tzv. tažných ptáků 
(„Wandervogel“), které se v mnohém 
podobalo českému trampingu, anebo 
katolického mládežnického hnutí „sta-
ffelstein“. to už je ovšem jiná kapitola   
z dějin kadaňského skautingu. 

                                              Petr Hlaváček

skauting v kadani stále žije. na pra-
videlných schůzkách se snaží dětem        
v jedenadvacátém století ukázat 
půvab a moudrost souznění s příro-
dou a morálními zásadami, na kterých 
je idea skautingu postavena. první 
týdny července patří vrcholu skautské 
sezony. dále vůdce střediska Úhošť 
ludvík čanda: „Začátek prázdnin tráví 
kadaňští skauti na táboře v kryštofo-
vých hamrech. do podsadových stanů, 
indiánských tee-pee nebo mongolské 
jurty letos přijelo tábořit přes 60 dob-
rodruhů ve věku 8 měsíců až 67 let. děti 
se letos staly kosmonauty a pokoušely 
se osidlovat vesmír. naučily se např. 
sestrojit vodní elektrárnu, s pomocí 

šíleného vědce z všCht vypustily 
raketu na vodíkový pohon a nechyběly 
samozřejmě ani noční bojovky nebo 
honba za pokladem. malí kosmonauti 
budou určitě dlouho vzpomínat na 
závěrečný souboj o nově osídlenou 
planetu s mimozemšťany, v podobě 
vedoucích. Z pestré nabídky jídel nej-
více zabodovaly vdolečky, kterých se 
v polních podmínkách usmažilo 270. a 
jaké téma zvolíme příští rok? to ještě 
neprozradíme, ale určitě to bude opět 
bez elektřiny a wifi, protože to opravdu 
stále jde!“ svěřuje se a láká potenciální 
zájemce o členství v organizaci zalo-
žené antonínem benjamínem svojsí-
kem.       Text M. Šíl, foto Junák Kadaň

Čtvrtá dávka

Ředitel Nemocnice Kadaň Petr Hossner při 
očkování čtvrtou dávkou. Foto M. Šíl
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Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie
Problémová zákaznice

14. července odpoledne v půl čtvrté 
řešila městská policie případ ženy, 
která se v prodejně lidl pokusila odcizit 
dětské hry, pastelky a svítilnu v celkové 
částce 946 korun. ženu přistihl pracov-
ník ostrahy, který přivolal strážníky. při 
šetření případu se zjistilo, že to není po-
prvé, co se tato žena dopustila krádeže. 
byla jí uložena pokuta a zboží se vrátilo 
do prodejny.

Požádala o pomoc
12. července kolem sedmé hodiny 

večer se na městskou policii se žá-
dostí o pomoc obrátila žena, která si 
nepřála, aby se její přítel dále zdržoval 
v bytě kvůli dlouhodobým neshodám. 
nájemní smlouva je jen na její jméno. 
strážníci muže vyzvali, aby si vzal 
osobní věci a byt opustil. to také učinil.

V noci hráli na kytaru
11. července v noci po jedenácté 

hodině byla hlídka městské policie 
vyslána na dětské hřiště v husově ulici, 
kde se měla nacházet skupinka mlad-
ších osob a rušit noční klid hrou na 
kytaru a zpíváním. strážníci na místě 
zastihli skupinku osob, z nichž jeden 
mladistvý hrál na kytaru. byla zjednána 
náprava a zamezeno rušení nočního 
klidu.

když v srpnu moc hřímá, bude na sníh 
bohatá zima.

o mnohé věci se nepokusíme nikoli 
proto, že jsou obtížné, ale obtížné jsou 
proto, že se o ně nepokusíme.

                                                            seneCa

Pranostika:

Citát pro toto číslo:

Turistické informační centrum

Letní otevírací doba (1. 4. - 30. 9.) 

PO 8.00-11.30 12.00-17.00
ÚT 8.00-11.30 12.00-16.00
ST 8.00-11.30 12.00-17.00
ČT 8.00-11.30 12.00-16.00
PÁ 8.00-11.30 12.00-17.00
SO 8.30-11.30 12.00-17.00
NE 8.30-11.30 12.00-17.00

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

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

www.m
pkad

an
.eu

SBĚRNÝ DVŮR
otevírací doba
po 8.00-12.00    12.30-17.00
Út 8.00-12.00    12.30-16.00
st 8.00-12.00    12.30-16.00
čt 8.00-12.00    12.30-17.00
pá 8.00-12.00    12.30-16.00
so 8.00-12.00
neděle a státní svátky zavřeno

partnerské město slavilo

Delegace města v Aue-Bad Schlema

Rozmístění kontejnerů
SOBOTA 30. července
8,00 – 8,30 budovatelů 1154
8,45 – 9,15 komenského u deliky
9,30 - 10,00 na strážišti 1888,
   parkoviště
10,15 - 10,45 václava havla 1090

o víkendu 16. a 17. července zavítala 
kadaňská delegace do partnerského 
města aue-bad schlema. členové 
městské rady lenka raadová, Zdeněk 
hosman a michal voltr se účastnili 
městských slavností stadtfest aue 
2022. stejně jako kadaň vyslala do 
saska své zástupce i partnerská města 
solingen (srn) a Guingamp (F). „po 
třech letech, kdy bylo osobní setkání 
mezi partnery v podstatě nemožné, 
jsme se konečně mohli potkat a prob-
rat věci, které dříve nebylo možné pro-
diskutovat,“ řekl k tomu michal voltr. 

spolupráce kadaně a aue-bad 
schlema probíhá intenzivně zejména 
v oblasti školství. proto byl členem de-
legace i Zdeněk hossmann, ředitel Zš 
na podlesí, která úzce spolupracuje se 
školou v aue-bad schlema. při společ-
ném jednání hodnotil tamní starosta 
heinrich kohl dosavadní spolupráci 
jako pozitivní. Jejímu rozvoji podle něj 
nic nebrání a je v zájmu obou měst ji 
do budoucna rozvíjet.

ostatně zástupci aue-bad schlema 
přijedou jako každý rok na oslavy 
Císařského dne. a s nimi i plný autobus 
obyvatel našeho partnerského města. 
„další věcí, kterou bychom velmi rádi 
dotáhli do konce, je naše účast na 
saském dni,“ doplnil ještě michal voltr  

Delegace partnerských měst. 
Foto Jana Hecker

Ohňostroj nad radnicí při tradičních oslavách Stadtfest Aue 2022. Foto Jana Hecker

s tím, že den s kadaňskou účastí měl 
původně proběhnout již v roce 2020. 
„saský den je právě jednou z věcí, do 
jejíž realizace velmi necitlivě zasáhly 
kovidové restrikce. teď věříme, že se 
akce plánopvaná již tři roky konečně 
podaří,“ dodal ředitel kabelové tele-
vize kadaň.

Jedná se o největší saský svátek, 
kdy se vždy ve vybraném městě konají 
velké oslavy za účasti až 250-300 
000 návštěvníků. starosta aue-bad 
schlema heinrich kohl požádal naše 
město o účast císaře karla iv. s císa-
řovnou. kadaňští „vyslanci“ by se na 
saském dni měli objevit v září 2023.

                                                      Martin Šíl
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dne 2. srpna uplyne 5 let, co pan Štefan Tišťan 
odešel z tohoto světa. v našich srdcích bude 
žít dále. antonín homolka, svatava koblitzová

Rodinná  
a společenská 
kronika

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

pátek 29. 7. / 17.00 hodin
VELKÁ PREMIÉRA
v komedii plné nečekaných situací, která 
vznikala pod pracovním názvem šnajdr, 
uvidíte v hlavních rolích pavla šimčíka a 
ivu Janžurovou. dále kláru melíškovou, 
ivu pazderkovou, Jenovéfu bokovou, 
Jakuba žáčka i miroslava krobota.  
režie: miroslav krobot, hrají: iva Jan-
žurová, klára melíšková. komedie / čr / 
2022 / 90 min. / 140 kč

pátek 29. 7. / 20.00 hodin
ČERNÝ TELEFON
třináctiletý kluk uvězněný sadistickým 
vrahem ve zvukotěsném sklepě. na jeho 
stěně visí odpojený černý telefon. ten 
však jednoho dne zazvoní. ve sluchátku 
se ozývají předchozí vrahovy oběti, které 
nechtějí, aby chlapec skončil stejně. 
režisér filmů sinister a doktor strange 
scott derrickson servíruje další děsivou 
lahůdku hororového studia blumhouse.. 
hrají: mason thames, madeleine mc-
Graw, ethan hawke. horor / Usa / 2022 / 
102 min. / 140 kč

sobota 30. 7. / 14.00 hodin
ZLOUNI
v příbězích bývají za obvyklé podezřelé 
– zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had, 
tarantule. Co se může stát, když se pro 
změnu rozhodnout páchat dobro, ukáže 
hravá animovaná variace na dannyho 
parťáky. animovaný / Usa / 110 min / 70 kč
 
sobota 30. 7. / 17.00 hodin
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
superpes krypto a superman jsou 
nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné 
superschopnosti a bok po boku bojují 
proti zločinu v metropolis. když je super-
man a zbytek ligy spravedlnosti une-
sen, musí krypto přesvědčit roztrhanou 
smečku z útulku, aby ovládli své vlastní 
nově nabyté schopnosti a pomohli mu 
superhrdiny zachránit. animovaný / Usa 
/ 2022 / 106 min. / 140 kč

sobota 30. 7. / 20.00 hodin
HÁDKOVI
když se sejde rodina, je to vždy radost. 
pokud se ale dlouhodobě nemusíte ani 
s bratrem, ani se sestrou, ani s jejich 
rodinami, je to setkání plné přetvařování 
a společenských frází, které se dřív nebo 
později ukáží jako lživé. Co teprve, když 
se potkáte při té nejsmutnější události, 
která čeká každou rodinu?  režie: voj-
těch moravec, hrají: sandra nováková, 
Jakub prachař, hynek čermák. komedie 
/ čr / 2022 / 98 min. / 140 kč

neděle 31. 7. / 14.00 hodin
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
superpes krypto a superman jsou 
nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné 
superschopnosti a bok po boku bojují 
proti zločinu v metropolis. když je super-
man a zbytek ligy spravedlnosti une-
sen, musí krypto přesvědčit roztrhanou 
smečku z útulku, aby ovládli své vlastní 
nově nabyté schopnosti a pomohli mu 
superhrdiny zachránit. animovaný / Usa 
/ 2022 / 106 min. / 140 kč

neděle 31. 7. / 17.00 hodin
VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
Jedno z největších a nejpříjemnějších 
překvapení letošního filmového roku se 
odehrává všude a v jeden čas najednou. 
akční komedie everything everywhere 
all at once režisérského dua dan kwan 
a daniel scheinert vrhne ženu středního 
věku z nepříjemné schůzky na finančním 
úřadě do zběsilého dobrodružství v ně-
kolika paralelních vesmírech. režie: dan 
kwan, daniel scheinert, sénář: dan kwan, 
daniel scheinert, hrají: michelle yeoh, ke 
huy Quan, stephanie hsu. komedie / Usa 
/ 2022 / 139 min. / 140 kč

Vzpomínky

Příspěvky do rodinné kroniky přijímá 
Turistické informační centrum Kadaň 
(J. Švermy čp. 7) nebo je zašlete na 
e-mail: noviny@mesto-kadan.cz.  
Zveřejnění je zdarma.

Blahopřání
město kadaň blahopřeje všem  obča-

nům našeho města, kteří  v tomto měsíci 
oslaví „kulatá“ životní výročí. přeje jim 
především zdraví  a hodně osobní spo-
kojenosti...

Inzerce
sháním pejska, hodného mazlíka. ra-
ději větší plemeno.
radek matucha, 721 243 787

prodám klas. vnitřní dveře, rozměr 
198x86 cm. Z 1/3 dřevo, 2/3 sklo.
kontakt: 728 028 255

Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu 
ve městě Kadani a jeho okolí

město kadaň vyhlašuje další ročník o 
nejlepší květinovou výzdobu. tradičně 
je vyhlášena ve dvou kategoriích. 
bytový dům a rodinný dům. přihlásit 
je možné jen objekty 
určené k trvalému byd-
lení, tedy nikoliv chaty, 
chalupy nebo zahrád-
kářské osady. podrobná 
pravidla najdete na 
webu
www.kadanskenoviny.cz.

mraky, déšť a skvělá nálada

Tradiční módní přehlídka Lucie

Prodej slepiček
červený hrádek  prodává slepičky 
typu Tetra hnědá,  Dominant všechny 
barvy, Green Shell - typu araukana a 
Dark Shell - typu maranska. stáří 16- 20 
týdnů, cena 220 - 269 kč/ks.
Prodej:    11. 8. 2022
Kadaň   -  u  doprav. podniku prunéřov   
 14.00  hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

Nabíječka na elektrokola v provozu

„Celý tým byl kolem 18. hodiny při-
praven a spustil se liják....všichni jsme 
sledovali různé servery o počasí, zda 
čekat, nebo akci zrušíme. předpověď 
nevypadala vůbec dobře. pět mi-
nut před 19. hodinou byl parčík ještě 
prázdný....nakonec jsme se rozhodli, že 
akce bude, a napsali to na fcb boutique 
lucie. během 10-15 minut bylo lőschne-
rovo náměstí plné lidí,“ vzpomínají na 
krušné chvíle před začátkem eva papa-
regová a romy rauscherová.

tradiční módní přehlídce, kterou ten-
tokráte uváděl david kraus, nakonec 
přihlíželo na 250 lidí s deštníky i bez.

Zahájily ji jako vždy děti, které byly 
převlečeny za kočičky, neboť se jed-
nalo o charitativní akci na podporu 
kadaňského kočičího útulku petronella.
na dobrovolných příspěvcích se poda-
řilo vybrat krásných 7  357,- korun.

déšť nás potrápil i při samotné pře-
hlídce...lidi zůstali a s deštníky se před-
vedlo pár modelů. poté už počasí bylo 
v pohodě, byla příjemná atmosféra a 
nic nebránilo, aby si diváci užili pří-
jemný podvečer. ke zpříjemnění večera 
přispělo opět pojízdné Cafe Jurádo ze 
žatce a také byla možnost si zakoupit 
něco k zakousnutí u paní květy. .

   modely pro volný čas a do společ-
nosti předváděly ženy a dívky různého 

věku a postav z řad zákaznic butiku, 
ale také profesionální  modelka sarah 
opravilová (partnerka davida krause).
david kraus přehlídku uváděl, ale také 
zazpíval.

„Celkový dojem?“ usmívaly se dámy 
z butiku, „příjemný, díky počasí i dost 
adrenalinu, lidé byli úžasní, díky nim 
byla skvělá atmosféra a my děkujeme 
všem, kteří se podíleli na akci i všem, 
kteří přišli a nenechali se odradit poča-
sím. a velký dík za podporu patří kZk  a 
městu kadaň. díky tomu lőschnerovo 
náměstí opět ožilo,“ dodaly pořada-
telky.                          M. Šíl, foto Jiří Hub

Deštníky se v úvodu akce hodily nejen 
publiku, ale i modelkám. Na snímku Sarah 
Opravilová. Foto Jiří Hub

novou nabíječku na elektrokola 
mohou využít obyvatelé města i turisté. 
vybudována byla v ulici školní v sou-
sedství skateparku. výhodou při jejím 
budování bylo to, že pozemek patří 
městu, a tak se předešlo majetkovým 
problémům. součástí nabíječky je i 
servisní stanice a mapa cyklostezek      
v kadani a okolí. bohužel v její blízkosti 
není možnost občerstvení či odpo-
činku po dobu dobíjení.       M. Šíl

ve čtvrtek 14. 7. jsme na akci Café 
lingua oslavili národní den Francie. 
dobrovolnice alex pro nás připravila 
historické povídání o pádu bastily a 
původu oslav. pochutnali jsme si také 
na obložených bagetách typických pro 
její region a nechybělo tradiční bor-
deau. 

Zorientovali jsme se ve slepé mapě, 
sdíleli zážitky z cest po Francii a po-
rovnali společenské i politické rozdíly 
obou našich zemí. alex u nás působí již 
3 měsíce a svá vyprávění sdílí například 
i se žáky základních a středních škol po 
celém Ústeckém kraji.            RADKA

Café Lingua
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NÁBOR  
NOVÝCH HOKEJOVÝCH ROZHODČÍCH   

A POMOCNÝCH FUNKCÍ 

Nový povrch 

olympiáda dětí a mládeže čr 2022

FBC DDM Kadaň měl zastoupení

olomoucký kraj pořádal ve dnech 
26.6. - 30.6.2022 „hry X. letní olympi-
ády dětí a mládeže české republiky“. 
sportovalo se ve 20 sportech a celková 
účast byla 3 539 sportovců.

součástí her X. letní odm byl také 
florbalový turnaj družstev. trenéři 
výběru dívek do týmu Ústeckého kraje 
vybrali do konečné nominace z našeho 
klubu hráčky dominiku maliňakovou a 
lenku rosolovou a brankářku karolínu 
dřevovou. 

dívčí tým Ústeckého kraje skon-
čil v základní skupině b na 5. místě. 
výsledky v základní skupině nebyly 
špatné a škoda jen neproměněných 

gólových šancí. pouhý jeden bod 
rozhodl o tom, že tým Ústeckého kraje 
dívek nepostoupil do play-off. v zá-
pasech play-out se hrálo o umístění a 
Ústecký tým dívek skončil nakonec na 
celkovém 11. místě.

holky na odm zažily krásné a neza-
pomenutelné okamžiky. byla to pro ně 
velká zkušenost a věřím, že je to po-
sune herně zase o kousek dál v jejich 
florbalové kariéře a budou třeba i vzo-
rem pro naše nadějné mladé hráčky, 
které v klubu určitě máme. děkuji jim 
za vzornou reprezentaci našeho klubu, 
města kadaně a Ústeckého kraje.

                                          Miroslav Maliňak

Zleva Karolína Dřevová, Dominika Maliňaková a Lenka Rosolová. Foto M. Maliňak

máš rád/a hokej a chceš být jeho 
součástí? Je ti více jak 15 let a chceš 
si ke kapesnému, studiu či zaměst-
nání přivydělat nějaké peníze navíc? 
komise rozhodčích v kadani právě 
pořádá nábor nových rozhodčích a 
pomocných funkcí, jako je ovládání 

časomíry, psaní zápisu o utkání apod. 
vše tě naučíme, a pokud neumíš 
bruslit, nevadí, k ovládání časomíry a 
psaní zápisu o utkání brusle nepotře-
buješ. pro více informací nás kontak-
tuj, rádi tě přivítáme mezi sebou. 

kontakt: lukáš hrubý, 737002767

Místo, kde se nový asfalt napojuje na starší 
část a svah u Suchého dolu, který byl nově 
vyasfaltován. Foto M. Šíl

Cyklostezka z kadaně do klášterce 
nad ohří dostala na několika dalších 
místech nový asfaltový povrch. Jde 
o místa, kde se původní štěrkovitý 
povrch časem splavuje a je třeba ho 
vyspravit.

nejnovější opravy byly provedeny      
v úseku mezi Zásadou a suchým 
dolem. některá místa ve svazích byla 
kvůli poškození už nebezpečná, a tak 
byly svahy vyasfaltovány, aby byl po-
vrch bezpečnější a trvanlivější. dobře 
patrná jsou místa, kde se nový asfalt 
napojuje na dřívější.                    M. Šíl

oplocení softbalového hřiště v ka- 
dani je dokončeno. akce za zhruba 
jeden milión korun byla realizována po 
zkušenostech s působením chomu-
tovských softbalistů v kadani. po dobu 
rekonstrukce jejich domovského hřiště 
totiž chomutovští trénovali v kadani. 
přivezli si s sebou i mobilní ochran-
nou síť. a ta paradoxně pomohla ve 
výkonnosti i domácím hráčům. možná 
jen tím, že odpadl podvědomý strach          
z toho, že by mohli poničit auta zapar-
kovaná před domy. proto se oddíl ob-
rátil na město se žádostí o vybudování 

Dokončené oplocení kadaňského softbalo-
vého hřiště. Foto M. Šíl

Hřiště oploceno

třetí prázdninový víkend, 16. a 17. 
července, se v bývalém náhonu mlýna 
v kadani uskutečnily závody ve vod-
ním slalomu, jehož součástí byl 5. 
český pohár veteránů a český pohár 
předžáků. svoje dovednosti si tak 
změřili jak zkušení borci, tak začínající 
kanoisté. na ohři bylo opravdu živo, 
když se  po oba dny zúčastnilo sou-
těží kolem 120 závodníků. mezi bran-
kami se předvedli i domácí závodníci                    
z pořádající tJ dnt vs kadaň. počasí, 
přes občasný déšť, účastníkům celkem 
přálo.              Text a foto Václav Vlasák

slalom v kadani

Na Ohři závodili 
veteráni i ti 
nejmladší

Nejstarším účastníkem, který se na kanálu     
v Kadani představil, byl Jan Dodal z Bohemi-
ans Praha (ročník 1953).

Barvy pořádajícího oddílu hájila také Lucie 
Černá, která v kategorii C1Z obsadila 4. místo.

ochranné sítě či plotu mezi hřištěm a 
parkovištěm. práce jsou dokončeny a 
hráči mohou odpalovat bez obav.                       

                                                            M. Šíl

Přípravné zápasy A mužstva FK Tatran:
Neděle 7.8. v 10:30: karlovy vary - dvory (tr. láďa vízek)
Sobota 13.8. v 10:30: ostrov nad ohří
První mistrovský zápas: neděle 21. 8. v 15:00 hod. Fk baník most - souš b


