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Jak jsme čtenáře v minulém vydání informovali, byla vybrá-
na firma, která zpracuje nový vizuální styl města. Vítězný návrh 
pochází z dílny grafického studia Colmo. 
Můžete se s ním seznámit na webových 
stránkách města a během května také 
v galerii Pod širým nebem na Studentském 
náměstí. Představení vizuálního stylu spo-
jené s diskuzí s autory bude uspořádáno 
v průběhu června v kině Hvězda, hned jak 
to umožní omezení spojená s pandemií. 
Přesný termín bude včas oznámen.

Podle vyjádření města studio Colmo 
bylo vybráno proto, že se mu nejlépe po-
dařilo vystihnout podstatu městské iden-
tity a originálním způsobem ji zpracovat. 
Ve svém návrhu akcentuje jak odkaz na 

historickou tradici, tak moderní tvář současnosti a tvůrčí po-
tenciál směrem do budoucnosti.

A co k tomu říkají zástupci vybraného 
studia? „Kadaň nás oslovila svou historic-
kou atmosférou i progresivním přístupem 
radnice k řízení města. Bohatá historie 
a zároveň potřeba žít život v moderní 
době pro nás byla největší inspirací pro 
návrh značky a nového vizuálního sty-
lu města Kadaně. To co je pro veřejný 
prostor architektura, to je pro vizuální 
komunikaci písmo. Proto jsme zvolili dva 
typy písma – serifový Noe Display zastu-
puje historické pozadí a architekturu měs-
ta, geometrický grotesk Touche symboli-
zuje současnost.“  (dokončení na 2. straně)
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Nový vizuální styl města se odhalil veřejnosti

Přidáte se?
Od 1. května byl zahájen další roč-

ník soutěže  o titul „NEJ město a obec 
Čech a Moravy 2020 “.  Kadaň v mi-
nulých ročnících dokázala díky svým 
příznivcům pětkrát zvítězit (2009-12 
a 2019). Organizátoři letos připravi-
li změnu systému hlasování. Snad se 
bude našemu městu dařit díky svým 
„věrným“ i nadále. Přidáte se také? Více 
informací najdou zájemci na adrese: 
www.czregion.cz .                                (r)  

Sport, který již 
nevídáme...

Galerie se otevře
Galerie Josefa Lieslera na Mírovém 

náměstí pod radniční věží se příš-
tí týden opět otevře pro návštěvníky.           
K vidění zde budou litografické listy 
a reprodukce, které zhotovily Emma 
a Bára Srncovy.  Vernisáž již proběhla 
před vyhlášením nouzového stavu a výsta-
va byla prodloužena, aby si ji mohli zájem-
ci z Kadaně pořádně prohlédnout.          (r)  

V pátek 17. dubna 2020 byla zahájena 
oprava povrchu na silnici I/13 v  úseku 
mezi Prunéřovem a Zelenou v Ústeckém 
kraji. Silný provoz na této komunikaci 
mezi Kláštercem nad Ohří a Zelenou se 
negativně podepsal na stavu krytu vo-
zovky, který je nutné zrekonstruovat. 
Práce na úseku dlouhém zhruba 3,3 km 
jsou rozděleny do několika etap a skončí 
na začátku srpna.

Rekonstrukce směrově nerozdělené 
komunikace I/13 začíná před křižo-
vatkou se silnicí III/22322 u odboč-
ky na Blahuňov. Konec opravy je před 
křižovatkou s komunikací III/01328 
a III/22318 u Prunéřova. Celková délka 
opravovaného úseku je 3350 m (staniče-
ní km 40,746–44,096). Práce jsou z časo-

Začala oprava na silnici I/13 mezi Prunéřovem a Zelenou

vého hlediska rozděleny do celkem deseti 
etap, během kterých bude docházet k po-
stupnému omezování provozu. Ten bude 
sveden do jednoho jízdního pruhu a ve-
den po volné polovině komunikace. Celý 
opravovaný úsek je rozdělený na pět čás-
tí, přičemž každá z nich je dlouhá max. 
680 m. Během pracovní doby (6.00–
18.00 hod.) bude provoz řízen proškole-
nými pracovníky stavby, mimo pracovní 
dobu pomocí semaforů. V  místě zúžení 
bude snížena maximální rychlost na 50 
km/h. Oprava vozovky v  jednotlivých 
etapách proběhne v termínu 17. 4. až 18. 
7. Následovat bude dosypání krajnice 
(19. až 21. 7.) a instalace vodorovného 
značení (22. 7. až 3. 8.). 

                           (dokončení na 5. straně) 

Někde mají home office, v Kadani přešli na office Home. Místní Domov pro seniory udělal další rozhodný krok pro ochranu všech 
jeho obyvatel a poprvé ve své historii přešel do úplného uzavření. Do zařízení se tak v polovině dubna nastěhovalo osmadvacet jeho 
zaměstnanců. „Přechod z běžného režimu proběhl zcela plynule, všechny úseky nám fungují víceméně bez omezení,“ hodnotí stá-
vající provoz ředitelka Domova Lenka Raadová a zároveň vysvětluje důvody dobrovolné izolace, „s ohledem na vnější uvolňování 
karanténních pravidel je to asi nejlepší možná cesta, jak ochránit naše klienty. Jednoduše řečeno, čím více se bude život venku po 
dobu pandemie otevírat, tím více hrozí riziko zanesení nákazy do zařízení. A to bohužel i přes veškeré dodržování všech hygienic-
kých zásad a opatření.“ A jak tedy nyní život v Domově poběží? „Zatím předběžně počítáme s jedním měsícem. Vystřídáme se zde ve 
dvou vlnách, každá po čtrnácti dnech. Pak se uvidí, co dál. Třicet dní je dlouhá doba, dnes nelze odhadovat. V každém případě jsme 
připraveni udělat maximum, co je v našich silách. Jsem hrdá na všechny zaměstnance, kteří si bez zaváhání zabalili, a za čtrnáct dní 
další parta zabalí, svůj kufr a vydali se bydlet směr Domov,“ uzavírá ředitelka.                                                      Foto: Zdeněk Moravec

Zaměstnanci Domova se nastěhovali mezi seniory, zařízení přešlo do dobrovolné izolace

Nemocnice Kadaň se stará o své paci-
enty i v době zvýšených nároků na jejich 
ochranu i na ochranu svých zaměstnan-
ců. Lékaři a sestry léčí pacienty v  am-
bulancích i na lůžkových odděleních, 
v  porodnici přicházejí na svět děti, a to 
navzdory náročné situaci, která je způso-
bena celosvětovou pandemií. 

Během posledních týdnů jsme v  ka-
daňské nemocnici provedli několik 
nutných, ale potřebných opatření, kte-
rá zajistila nepřetržité fungování celé 
nemocnice i v  období současné krize. 
Všechna lůžková oddělení i ambulance 
zajišťovaly nutnou akutní péči o pacienty.

Nemocnice Kadaň je nyní připrave-
na nadále poskytovat péči o pacienty ve 
stejném rozsahu jako dříve. Péče bude 
poskytnuta nejen pacientům, kteří po-
třebují akutní ošetření, ale i těm, kteří 
potřebují kontrolní vyšetření při sledo-
vání z  důvodu chronického onemocně-
ní. Nemocnice je otevřená i těm, kteří 
potřebují provést preventivní vyšetření, 
podstoupit dříve naplánované operace 
nebo diagnostické a další léčebné úkony. 
Ambulance na poliklinice, lůžková od-
dělení v nemocnici i operační sály a celý 
komplement, který zajišťuje fungování 
nemocnice jako celku, jsou připravené.

                         (dokončení na 2. straně)

Nemocnice Kadaň v době pandemie

Návrat do standartního 

režimu

Úspory nutností
COVID19 nedusí jen lidi, ale také eko-

nomiku. Pro město to znamená menší 
příjmy především z přerozdělování daní 
a nutnost hledat úspory. Ministerstvo fi-
nancí ČR zatím odhaduje snížení daňové 
výtěžnosti kolem 10 %. Daně tvoří v roz-
počtu města cca 75 % příjmů. „V případě 
Kadaně je tozhruba 300 mil. Kč, lze tedy 
počítat s  propadem v  rozsahu přibližně 
30 mil. Kč. Na tuto variantu jsme připra-
veni,“ ujistil nás starosta Jiří Kulhánek.  
„V rámci rozpočtu uděláme úpravy, kde 
proti ponížení daňových příjmů o 30 mil. 
Kč pokrátíme výdaje ve výši 30 mil. Bude 
se jednat zejména o úspory v  investiční 
výstavbě, kde jsme část nákladů uspo-
řili již v přípravě na investice a některé 
stavby přesuneme na rok 2021. V přípa-
dě, že propad příjmů bude hlubší, máme 
připraven scénář na ponížení provoz-
ních nákladů o dalších 12 mil. Na za-
čátku května budeme moudřejší, pro-
tože nám přijdou daně za duben a zde 
poznáme, kolik udeřilo,“ dodal na závěr 
starosta města.                                          (r)
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Ze zápisníku 

městské policie
Krátce … 

Pranostika:

Májová kapka platí dukát. Před 
Servácem (14. 5.) není léta, po Serváci 
s mrazy veta.

Citát na tento týden:

Lidské srdce je podobno mlýnskému ka-
meni: nasypete-li pod něj pšenici, roze-
mílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám 
sebe.                                                LUTHER

Pomoc živnostníkům. Rada města roz-
hodla, že v případě živnostníků, kteří jsou 
v nájmu v budovách města, se sníží nájem 
na 1 Kč měsíčně, a to po dobu třech měsíců. 
Jedná se o asi 8 nájemníků (celková částka 
ke snížení je zhruba 100 tis. korun).

Jak dál se Slovanem? V březnu město 
koupilo objekt Slovanu, který by měl slou-
žit pro nájemní bydlení. Projektant dostal 
zadání vypracovat studii přestavby ve 
dvou variantách – s podkrovní nástavbou 
a bez nástavby. S  výstavbou startovacích 
bytů 2+kk (cca 23 bytů), 2-3 byty pro vo-
zíčkáře a byt správce. Studie bude hotova 
zhruba za 2 měsíce a podle ní město roz-
hodne, jak bude postupovat dál.

Dezinfekce nádob na odpad. Od 22. 
do 24. dubna provedla odborná firma 
mytí a desinfekci nádob na tuhý komu-
nální odpad a bioodpad umístěných v pří-
střešcích ve městě.

Turistický provoz na Doupovské drá-
ze a dalších turistických linkách Ústec-
kého kraje je do odvolání zastaven. Dů-
vodem je nebezpečí koronaviru a opatření 
řešící tuto infekci.

 Pokud chcete dostávat aktuální in-
formace z městského úřadu přímo do 
mobilního telefonu, nainstalujte si apli-
kaci „Česká obec“. Aplikace je zdarma. 
Počet občanů Kadaně, kteří ji využívají, 
stále stoupá.

Rozmístění velkoobjemových kon-
tejnerů pro objemný odpad v následu-
jících dnech. Občané do nich mohou 
odkládat objemný odpad, který nelze 
dávat (výslovně nepatří) do nádob na 
směsný komunální odpad. Například 
starý nábytek, podlahové krytiny a další 
objemné věci z domácnosti. 

8.-10. května: Golovinova ulice u čp. 
1699 elektro, ulice U Stadionu 1228, Cho-
mutovská ulice u čp. 1363 Slovan.

16.-17. května: ulice Věžní u čp. 1391, 
Žitná ulice, Prunéřov 167.

23.-24. května: sídliště Budovatelů - Deli-
ka, ulice Václava Havla u čp. 1090, Bystřická 
u čp. 1239.

30.-31. května: Koželužská ulice u čp. 
1523, sídliště 1.máje u čp. 1534, sídliště Na 
Podlesí u čp. 1481 - MŠ.                          (TSK)

Kde najdete kontejnery

Ven jí měli pomoci strážníci

Mladá dívka při cestování usnula 
a vzbudila se až v zamčeném autubuse na 
zastávce v ulici Kpt. Jaroše u Lidlu kolem 
šestnácté hodiny. Protože neměla u sebe 
telefon, musela poprosit kolemjdoucí o 
přivolání městské policie. Strážníci se 
snažili spojit s provozovatelem autobusu. 
Po několika minutách se na místo dosta-
vil řidič, dívce odemkl a omluvil se jí.

Noční bruslení

V noci po druhé hodině  obsluha 
kamerového systému zaznamenala 
v Chomutovské ulici dvojici mladíků, 

Kontakt na MP
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014
 474 332 298
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kteří zde jezdili na kolečkových brus-
lích. Strážníkům se oba nezletilí sna-
žili vysvětlit noční přítomnost venku 
tím, že si prý jeli pro kolečkové brusle, 
které předtím zapůjčili kamarádům. 
Oba byli předáni do rukou svých zá-
konných zástupců.

Ptáče skončilo v záchranné stanici

 Městská policie obdržela dopoledne 
oznámení o nalezení zraněného zvířete 
na Mírovém náměstí. Šlo o mládě poš-
tolky. Zraněné ptáče si strážníci převzali 
a kontaktovali záchrannou stanici v Zo-
oparku Chomutov, která si opeřence pře-
vzala do své péče. 

Největší investiční stavbou letošního roku je dokončení rekonstrukce domu čp. 722 ve 
Dvořákově ulici, ze kterého bude takzvaný Spolkový dům. Zatím vše běží podle harmo-
nogramu, a tak lze předpokládat, že se sem na podzim nastěhuje část Základní umělecké 
školy Klemanta Slavického (nehudební obory). V této souvislosti požádala škola o navýšení 
počtu míst od nového školního roku (1.9. 2020)z původních 490 na 590 žáků.  Foto: (vv)

Návrat do standartního režimu
Do všech ambulancí je možné se ob-

jednat a domluvit vhodný termín. Na 
plánované (dříve odkládané) operace 
gynekologické, chirurgické i ortope-
dické je možné se objednat již od 15. 
4. 2020. Pacienti jsou personálem ne-
mocnice obvoláváni, ale je samozřej-
mě možné se i samostatně objednat na 
jednotlivých pracovištích, ambulancích 
(včetně radiologického, sono nebo CT 
vyšetření) i lůžkových odděleních. Oka-
mžitě od povolení MZ ČR umožňujeme 
také přítomnost otce u porodu. 

Nemocnice zajišťuje všechna preventiv-
ní a nutná opatření z  důvodu zvýšených 
hygienických i bezpečnostních opatření. 
Je zajištěna kontrola všech příchozích do 
nemocnice pomocí termokamery. Jedná 

se o pacienty i zaměstnance. Pravidelně 
dochází k  desinfekci prostor nemocnice. 
Vybrané zdravotní prostory jsou ošetřeny 
také ozonérem. Nemocnice má možnost 
jak zaměstnance, tak i pacienty testovat 
na přítomnost infekce virem COVID-19 
s  rychlou informací o výsledku vyšetření. 
Všechen zdravotnický i nezdravotnický 
personál je vybaven potřebnými ochranný-
mi prostředky. 

Děkuji tímto všem našim pacientům 
za porozumění, trpělivost a vstřícnost bě-
hem pobytu v naší nemocnici v uplynulých 
dnech a všem zaměstnancům za mimořád-
né úsilí v  náročné době, ve které zažívají 
nejnáročnější období svého profesního a 
mnohdy i osobního života.

     MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA,  ředitel

Farmářské trhy se vrací
Ve středu 20. května si zájemci opět 

budou moci nakoupit kvalitní produkty 
od českých farmářů. Trhy na Mírovém 
náměstí budou tradičně otevřeny od 
9.00 do 16.00 hodin. Farmáři počítají, že 
do Kadaně přijedou i v sobotu 8. června. 
V tomto případě si zde můžete nakoupit 
od 8.00 do 12.00 hodin.                          (r) 

Potok v lesoparku do původního koryta

Jiří Frajt nám ukazuje pozůstatky náhonu ke mlýnu.                                             Foto: (vv)

Na červenou ne
Jediný semafor, který v Kadani pomá-

há zajišťovat bezpečnost dopravy, najde-
te v Polní ulici. Především má chránit 
děti, které zde přechází ulici na cestě do 
školy.  Semafor reaguje na rychlost vozi-
dla, a pokud je vyšší než povolená, roz-
svítí se  červeně. Bohužel někteří řidiči 
na to v poslední době nedbají a pokra-
čují v jízdě. Proto zde byla instalována 
kamera, která tyto hříšníky zaznamená. 
Jak nám prozradil starosta Jiří Kulhá-
nek, několik z nich již řeší správní or-
gán.  Jak dále upozornil, za jízdu na čer-
venou jsou pokuty vysoké a může hrozit 
i odebrání řidičského průkazu.            (r) 

Nový vizuální styl města se odhalil veřejnosti

(pokračování z 1. strany)
„Litera K v názvu města je kombinací 

obou písem, a může tak tvořit zástupný 
symbol města jak v celém slově, tak sa-
mostatně.

Vizuální styl a textace také navazu-
jí na náš inspirační zdroj – pracujeme 
s jazykem, který kombinuje archaičtější 
slova se současnou češtinou, která může 
místy přecházet až do hovorové formy. 
Doufáme, že obyvatelé Kadaně přijmou 
tuto hru jako výzvu, a tak vznikne mno-
ho veselých i vážnějších slovních kom-
binací. Vizuální styl, který jsme navrh-

li, má několik úrovní od nejjednodušší 
modro-bílá kombinace značky a písma 
pro oficiální komunikaci městské rad-
nice po kombinace textů, barev, ilustra-
cí a fotografií pro komunikaci Kadaně 
s okolním světem.

Nyní vám představujeme koncept, 
který vyhrál soutěž, ale na značce a vi-
zuálním stylu budeme nadále pracovat, 
abychom vše dotáhli k funkčnímu řeše-
ní, které bude dobře sloužit konkrétním 
potřebám města,“ dodávají Markéta 
Hanzalová a Miroslav Roubíček za stu-
dio Colmo.                                            (r)

  Jednou z letošních investic je 2. etapa zklidnění dopravy Na Podlesí, tzv. velký okruh, 
tato etapa navazuje na loňskou (celkem budou tři). Kromě bezpečnostních a zpomalova-
cích prvků zde bude nově i 12 parkovacích míst. „A hlavně výjezd ze sídliště do ulice Na 
Průtahu, o který jsme dlouho usilovali. Výjezd výrazně sníží intenzitu dopravy na tomto 
velkém sídlišti,“ vyzvedl jeho hlavní přínos starosta Jiří Kulhánek.  Náklady podle projek-
tanta jsou 11,3 mil. Kč, předpokládaný termín realizace červen až listopad 2020. V sou-
vislosti s touto investicí, především výjezdem na průtah, bude nutná přeložka elektrického 
vedení. Tu budou provádět pracovníci ČEZu. Pokud by v jejich případě došlo ke zdržení, 
výjezd ze sídliště by byl dokončen až v příštím roce.  

Cyklostezka z Královského vrchu do Prunéřova je opět sjízdná. V součinnosti města a Správy 
železnic (dříve SŽDC) byl přejezd přes železniční trať, původně určený k demolici, opraven a 
byl na něm položen nový povrch. U mostu se nachází pozůstatek předválečného opevnění ČR, 
takzvaný řopík, který také dostane novou úpravu, připomínající tehdejší dobu.  Pomohou s ní 
členové Muzea československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“.   Foto: Jan Straka

Jedno z původních koryt Prunéřovského 
potoka v kadaňském lesoparku, do které-
ho se voda po letech opět vrátí. Zároveň 
budou provedena další opatření pro lepší 
zadržování vody v krajině.          Foto: (vv)

Určitě jsou mezi námi ještě pamětníci, 
kteří si pamatují, kudy v minulosti proté-
kal  Prunéřovský potok, než vznikly Roo-
seveltovy sady. V dohledné době by se měl 
potok do jednoho z původních koryt opět 
vrátit. Potvrdil nám to vedoucí odboru 
životního prostředí Jiří Frajt. Připomněl, 
že když byl odkloněn Prunéřovský potok, 
tak zbytková voda byla svedena do umělé-
ho koryta podél lesoparku. Nyní se počítá 
s tím, že pomocí překlenovacího objektu, 
v místech kde vyúsťuje potok z podjezdu 

pod tratí, se vrátí do původního koryta. 
„Neznamená to, že  v dnešním korytě nic 
nepoteče, půjde jen o část vody,“ ujistil Jiří 
Frajt. A díky další technické úpravě poteče 
původním korytem jen čistá voda bez cha-
rakteristikého zabarvení. Zároveň při ob-
nově koryta bude obnoven rybníček a při-
budou zde tůňky a další věci na podporu 
zadržování vody v krajině.  Součástí pro-
jektu revitalizace je i naznačení pozůstatku 
náhonu ke mlýnu. Podél Prunéřovského 
potoka jich bylo v minulosti víc.                 (r)
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Rodinná
a společenská

kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Město Kadaň blahopřeje všem  
občanům našeho města, kteří 
v tomto měsíci oslaví "ku-
latá" životní výročí. Pře-
je jim především zdraví 
a hodně osobní spokojenosti...

VZPOMÍNKY

 Odešel jsi, jak si to 
osud přál, v našich srd-
cích však vzpomínka 
na Tebe zůstává dál.
27. 5. 2020 uplyne již 
5 dlouhých let, kdy nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, 

dědeček, pradědeček, pan Mikoláš Mach z 
Kadaně. S láskou vzpomíná manželka, sy-
nové a ostatní příbuzní. 

Příspěvky do rodinné kroniky přijímá 
Turistické informační centrum Kadaň.  
(J. Švermy čp. 7) nebo je zašlete na e-mail: no-
viny@mesto-kadan.cz.  Zveřejnění je zdarma.

První výstavou, která se v Kadani ne-
uskutečnila díky vyhlášení mimořádných 
opatření v souvislosti s pandemií korona-
viru, měla být společná výstava Antonína 
Pulce a Jana Straky s názvem Hvězdy ve 
fotografiích. Jde o malou exkurzi do his-
torie kadaňské kultury a prostřednictvím 
fotografií připomíná, které osobnosti 
jsme během uplynulých let u nás přivíta-
li. Výstava je připravená a věříme, že se 
uskuteční v náhradním termínu. Čtená-
řům z ní chceme nabídnout alespoň ma-
lou „ochutnávku“. Dnes představujeme 
druhého  autora.

Jan Straka je téměř kadaňský rodák 
(narodil se v Prunéřově). V Kadani je od 
roku 1962, jen s přestávkou sedmi let, 
kdy studoval v Olomouci. Učitel gymná-
zia a celoživotní sportovec. Fotografuje 
od roku 1972. 

Je absolventem Institutu výtvarné fo-
tografie. Byl častým účastníkem fotogra-
fických soutěží a workshopů. V současné 
době je členem Fotoklubu 08 Kadaň a 
pravidelným spolupracovníkem Kadaň-
ských novin. Používal nebo používá foto-
aparáty značky Yashica, Pentax a Olym-

Hvězdy ve fotografiích dvou autorů

pus. Po roce 2000 začal používat digitální 
fotoaparáty.  V poslední době se věnuje 
hlavně dokumentování kulturních a 
sportovních akcí.                                     (r)

Pracovníkům úřadu patří poděková-
ní za jejich práci a ochotu pomáhat li-
dem v této těžké době. Velice si vážím 
toho, jak jste zorganizovali MHD,  rouš-
ky pro seniory, dohledy městské policie 
a vůbec všechnu práci, o které někdo 
ani neví. 

S pozdravem a přáním zdraví všem Ja-
nouchová

PODĚKOVÁNÍ

Na horním snímku je Michal Tučný jako host oblíbeného pořadu Zrcadlo, který se konal 
v Zeleném stromě, kde se vystřídala řada zajímavých hostů. Dolní snímek vlevo je z le-
gendární hry S Pydlou v zádech, která měla premiéru v divadle Semafor v roce 1981 a 
dočkala se téměř 500 repríz. A po letech se opět vrátila na divadelní prkna.  Vedle „naše-
ho“ Josefa Dvořáka v ní hraje Markéta Hrubešová.                                      Foto: Jan Straka

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Každý pomáhá, jak umí. A naši studen-
ti to umí s pochopením a srdečností, kte-
rá nás nechává v úžasu. My samozřejmě 
víme, jací naši studenti jsou. Ale přesto 
byla ta energie, se kterou se zapojili do ko-
munitního projektu KADAŇ POMÁHÁ, 
prostě neuvěřitelná. Stali se vlastně páteří 
celého týmu dobrovolníků, který nakupuje 
pro seniory nebo jim doručuje roušky a ru-
kavice. V týdnu po Velikonocích také po-

Gymnázium Kadaň proti koronaviru

máhali s distribucí dezinfekce, pro kterou 
si v Kadani přišlo celkem 938 lidí. Jiná par-
ta se rozhodla napsat jarní pohlednice do 
našeho Domova pro seniory a poslat jim 
alespoň na dálku pár milých slov v době, 
kdy za nimi nemůžou přijít jejich nejbliž-
ší. Další studenti se seniorům a seniorkám 
zase vydali zazpívat přímo pod okna, aby si 
navzájem připomněli, že hlavně nesmí býti 
smutno. Jsme neuvěřitelně pyšní na tyhle 
mladé lidi, kteří chtějí pomáhat; kteří jsou 
do půl hodiny na gymnáziu, aby vyzvedli 
roušky a donesli je těm, kteří doma nemají 
ani jednu; kteří jsou ochotní v půl sedmé 
ráno zvedat telefony a zapisovat nákupní 
seznam pro pětadevadesátiletého dědeč-
ka, kterému u nás objednává na celý týden 
vše nezbytné jeho dcera z druhého konce 
republiky.

Zapomenout nemůžeme ani na náš 
dospělácký tým, jehož jádro tvoří Tereza 
Gvoždiáková, Alena Benešová a Nikola 
Dunková. Tereza organizuje všechny dob-
rovolníky, v mezičase spolu s Alenou a Ni-
kolou vymýšlí nápady. A Nikola s Alenou 
objeví a vytvoří návykovou stolní hru, Ni-
kola udělá největší srdce v Kadani a Alena 

zpívá se studenty seniorům nebo vytvoří 
společnou píseň pro všechny, co pomáhají 
… A když potřebují pomoc, tak se zapojí 
i další profesorky ze školy.

Dobrovolnický tým GYMKA proti ko-
ronovairu: Anička Langerová | Bára Jursí-
ková | Bára Svejkovská | Daniel Beníšek | 
Eliška Hladová | Hanka Hrnčířová | Honza 
Beránek | Káťa Dobrá | Kuba Spěvák | Lu-
boš Bulej | Markéta Neimontaité | Matyáš 
Puffler | Mikeš Sýkora | Ondra Kvapil | 
Radvana Bulejová | Terezka Vaňková | Voj-
ta Vykydal | Viet Anh Do | Bruno Mýtina | 
Tanita Komárková

Všem Vám děkujeme, že pomáháte a 
vážíme si Vaší práce, kterou děláte ve svém 
volném čase s radostí a úsměvem.

       Tereza Gvoždiáková a Tomáš Oršulák
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Napsali jste do redakce Kadaňských novin

Významným aktérem politických, 
hospodářských a kulturních dějin Ka-
daňska byla až do roku 1938 židovská 
komunita, jejíž členové byli sdruženi 
v  Židovské obci Kadaň. Její osudy jsou 
tragické, neboť mezi léty 1938–1945 
byla většina židovských Kadaňanů, 
mužů, žen i dětí, zavražděna brutální 
mašinerií nacionálně-socialistického 
Německa, jen nemnozí se zachránili 
emigrací do Velké Británie, Spojených 
států amerických nebo Palestiny, dneš-
ního Státu Izrael. Rád bych zde na zá-
kladě archivních rešerší připomenul 
alespoň jeden zapomenutý příběh, kte-
rý je v  mnoha ohledech pozoruhod-
ný. Jeho hrdinkou je paní Wilhelmine 
Kohn, v úředních spisech též jmenova-
ná jako Mina. 

Narodila se 24. června 1856 v  Ši-
rokých Třebčicích na Podbořansku 

Zapomenutý židovský příběh

v  rodině podomního obchodníka 
Isaka Becka a jeho manželky Evy, a 
sice v  domě čp. 30 v  tamější židovské 
čtvrti, který stojí dosud. V  poněkud 
vyšším věku se provdala za Heinricha 
Kohna (1860–1918), jenž pocházel 
z  Terešova u Zbirohu na Rokycansku 
z  rodiny Arona Kohna. Manželé žili 
společně v  městečku Klášterec nad 
Ohří v tehdejším okrese Kadaň, a sice 
v domě čp. 96 (dnes ulice Za Korkem), 
kde provozovali obchod s  látkami 
a střižním zbožím. V  německo-kato-
lickém Klášterci tehdy jakožto židov-
ská rodina představovali Kohnovi na-
prostou výjimku, ostatně oba se stali 
členy kadaňské židovské obce. Právě 
z  její matriky se dozvídáme, že se jim 
v  Klášterci narodily tři děti. Nejstar-
ší Irma přišla na svět 2. srpna 1894. 
Následovali ještě Anton, narozený 
13. června 1896, který však již o čtyři 
dny později zemřel, a nakonec dcerka 
Rosa, narozená 6. června 1898, jež ov-
šem už 8. května 1899 zemřela na ža-
ludeční katar. Obě dítka byla pohřbe-
na na židovském hřbitově v Kadani. 

O životě Kohnových toho příliš ne-
víme, například roku 1907 figuruje He-
inrich Kohn mezi drobnými podporo-
vateli pražského časopisu „Jung Juda“, 
určeného pro židovskou mládež. Zají-

Alžbětinský klášter v Kadani – poslední útočiště Wilhelminy Kohn

mavostí též je, že se k  roku 1915 jakož-
to majitelka jejich společného obchodu 
uvádí manželka Mina. Snad byl Heinrich 
Kohn již tehdy nemocný, poněvadž 21. 
ledna 1918 zemřel ve věku pouhých 57 
let a pohřben byl rovněž v Kadani. Mina 
čili Wilhelmine Kohn bydlela v Klášter-
ci až do roku 1928, kdy se ve věku 72 let 
přestěhovala do Kadaně. Jakožto vetchá 
židovská stařenka našla své poslední 
útočiště poněkud paradoxně v  křesťan-
ském charitativním ústavu, totiž v  ne-
mocnici při kadaňském alžbětinském 
klášteře sv. Rodiny na Špitálském před-
městí. Představenou alžbětinské řeholní 
komunity čítající asi dvacet sester byla 
Angela Gößnitzer, lékařskou péči měl 
na starosti MUDr. Edgar Koß, rodák 
z Mühlheimu v Porúří a absolvent Lékař-
ské fakulty Německé univerzity v Praze. 

Když se Kadaňsko stalo roku 1938 
součástí nacionálně-socialistického 
Německa, začaly i zde platit rasistické 
protižidovské zákony. Ti nemnozí z  ži-
dovských Kadaňanů a Kadaňanek, kteří 
neuprchli do ciziny, byli posléze depor-
továni do koncentračních táborů, ať už 
zůstali na Kadaňsku v  Sudetské župě, 
nebo nalezli dočasné útočiště v tzv. Pro-
tektorátu Čechy a Morava. Výjimkou 
byla Wilhelmine Kohn, která v  alžbě-
tinském klášteře v Kadani zůstala až do 
své smrti 21. ledna 1941, kdy zemřela ve 
věku nedožitých 85 let. 

Pravda je, že organizované transporty 
zbývajícího židovského obyvatelstva ze 
Sudet do ghetta v  Terezíně započaly až 
roku 1942, přesto však kadaňské alžbě-
tinky projevily značnou odvahu a pravé 
křesťanské milosrdenství, když onu ži-
dovskou stařenku u sebe ponechaly, což 
v  časech protižidovského teroru nebylo 
samozřejmostí. A je tu ještě jedna symbo-
lická okolnost. Wilhelmine Kohn pochá-
zela ze Širokých Třebčic, kde v 18. století 
sídlila hraběnka Charlotte ze Schönkir-
chenu (†1765), ochránkyně tamější ži-
dovské komunity. A právě ta založila roku 
1748 v Kadani alžbětinský klášter, kde je 
též v kryptě kostela sv. Rodiny pohřbena. 
Snad i proto nebylo v  řeholní komunitě 
sester alžbětinek místo pro barbarský an-
tisemitismus.

               doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Kadaňský jez pod Střelnicí nepřináší momentálně nejlepší pohled. Po zimním období jsou 
zde nánosy dřevin ze spadlých stromů.                                               Foto: Pavel Zárybnický

Vážení členové Rady města Kadaně,
obracíme se na vás jako členky za-

stupitelstva města a zástupkyně občanů 
města Kadaně. Dne 13.3. 2020 vláda 
v rámci mimořádných opatření v dů-
sledku pandemie onemocnění Covid 
-19 vyhlásila uzavření všech obchodů 
a provozoven s  několika málo výjimka-
mi. S  každým dalším dnem mimořád-
ného stavu se prohlubuje ekonomická 
ztráta a zvyšuje pravděpodobnost zániku 
některých menších živnostníků a jejich 
firem. Do skupiny těch nejohroženějších 
jistě patří též mnoho provozoven v  na-
šem městě, které zajišťují služby a mnoh-
dy též zaměstnání pro naše občany. 

Z posledního zápisu ze zasedání Rady 
města je patrné, že se Rada zabývala výše 
popsanou situací, nicméně jediné kon-
krétní opatření se týká snížení nájmu 
v  objektech ve vlastnictví města, což je 
kompenzace pouze pro několik subjektů 
provozujících svou činnost v prostorách 
patřících městu. Je zarážející s  ohledem 
na délku nastalé mimořádné situace a 
důsledky z  ní plynoucí, že ještě vedení 
města nepřišlo s  konkrétními návrhy, 
jak tuto situaci ulehčit též ostatním živ-
nostníkům a nabídnout úlevy, které ze 
své pozice nabídnout může. O tom, že to 
jde, svědčí mnoho příkladů z  okolních 
měst, která již s  programem záchrany a 
podpory podnikání na svém území dáv-
no začala. V mnohých z nich navíc neřeší 
dlouhodobý problém s  oživením středu 
města a s  útlumem drobných živností 
v tomto prostoru.

Apelujeme tedy na Radu města, aby 
bezodkladně svolala zasedání a usnes-
la se na návrzích podpory živnostníků, 
jejichž podnikání je současnou situací 
zásadně ohroženo. S  ohledem na akti-
vity, které město několikrát deklarovalo 
a veřejně prohlašovalo prostřednictvím  

Otevřený dopis Radě města Kadaně
médií v  podobě podpory podnikání 
v  Kadani, očekáváme v  této zásadní si-
tuaci rozhodný a vstřícný krok v podo-
bě finanční podpory. Finanční rezerva 
města je nadstandardní i s  ohledem na 
štědrost při podpoře některých zcela ci-
zích subjektů.

Navrhujeme, aby byly zváženy všech-
ny možnosti finanční podpory ze stra-
ny města v  této krizové situaci a byly 
zveřejněny podmínky, komu a jakou 
podporu město nabídne. Následně na-
vrhujeme pozastavit realizaci některých 
neprioritních investičních akcí, pláno-
vaných na tento rok, a využít část těch-
to finančních prostředků na podporu 
ohrožených podnikatelských subjektů 
v  našem městě. Dále navrhujeme tyto 
konkrétní kompenzace pro OSVČ:

Odpuštění poplatků za komunální 
odpady

Odpuštění poplatku ze záboru ve-
řejného prostranství za účelem před-
zahrádek a nabízení občerstvení

Podmínkou těchto úlev by měla být 
samozřejmě bezproblémovost (bezdluž-
nost)dotčeného subjektu ve vztahu 
k městu.

Očekáváme tedy od vedení města 
rychlou reakci a návrhy konkrétních 
opatření.  Je možné, že než se dočkají 
živnostníci nějakých kompenzací od 
státu, již žádnou živnost mít nebudou!

Jednejte tedy  a zveřejněte bezod-
kladně konkrétní návrhy, jak vedení 
města podpoří své živnostníky a po-
tažmo občany města. Rádi bychom, 
aby se to občané dozvěděli co nejdří-
ve a alespoň zčásti se tím eliminovala 
jejich nejistota způsobená současnou 
situací!              V Kadani dne 21.4. 2020

Ing. Jana Hladová, Mgr. Hana Vodráž-
ková, zastupitelky za Pirátskou stranu 

Vážené paní zastupitelky,
jsem potěšen, že se i ve Vás konečně 

projevila solidarita a pochopení pro naše 
OSVČ, drobné živnostníky a podnika-
telskou veřejnost.  Doposud, když jsme 
hlasovali poslední dva roky o pomoci 
drobným živnostníkům v  zastupitelstvu, 
tak jste téměř vždy hlasovaly, na rozdíl 
od zbytku zastupitelstva, proti jednotli-
vým příspěvkům. Čili jsem skutečně rád, 
že konečně došlo i k Vašemu probuzení.  
Připravujeme pro letošní rok rozšíření 
dotačního programu pro drobné živ-
nostníky a OSVČ, tak snad Vám nebude 
již činit problém jej podpořit.

 Rada města na svém posledním za-
sedání schválila snížení nájmu na 1 Kč 
za tři měsíce pro podnikatelské sub-
jekty v  nemovitostech města. Nikoliv 
pouze odložení úhrady nájemného, jako 
v ostatních městech v našem okrese. 

Rada města připravuje dotační pro-
gram formou daru podpořit drobné živ-
nostníky a OSVČ, kteří nemohli v  době 

Otevřená odpověď na otevřený dopis Radě města ze dne 21. 4. 

od zastupitelek města Kadaně Ing. Hladové a Mgr. Vodrážkové

nouzového stavu provozovat svou živ-
nost.

Rada města připravuje úsporná opat-
ření v  důsledku předpokládaného pro-
padu daňových příjmů ze sdílených daní 
v rámci rozpočtového určení daní a to až 
do výše 30 mil Kč, včetně investic.

K Vašim konkrétním návrhům: 
1) odpuštění poplatků za komunální 

odpad není v  kompetenci rady města, 
ale jedná se vždy o smluvní vztah mezi 
podnikatelskou osobou a dodavatelem 
služby, v  tomto případě Technickými 
službami, které ovšem řeší tyto problé-
my individuálně průběžně po dohodě se 
smluvním partnerem a vždy se dokázali 
vzájemně domluvit na přijatelném řeše-
ní.

2) Odpuštění poplatku ze záboru ve-
řejného prostranství za účelem předza-
hrádek a nabízení občerstvení. Pro ten-
to případ má město Kadaň schválenu 
vyhlášku  č.6/2014 O místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství. 

Vyhláška platí již šest let!  Za zábor 
za předzahrádku je ve výši  1 Kč za m2. 
V celém městě máme 18 předzahrádek, 
kdy se částka pohybuje od 16 do 45 Kč 
za 1 zábor, tzn. poplatek maximálně 
45 Kč za rok. To platí samozřejmě i pro 
jakoukoliv novou předzahrádku. Jako 
zastupitelky byste ale měly tato základ-
ní ustanovení města znát.

Závěrem dodávám, že se od počátku 
epidemie město Kadaň ve spoluprá-
ci s  dalšími subjekty stará o vše, co 
souvisí se všemi mimořádnými opat-
řeními, a to jak v naší nemocnici a do-
movu pro seniory, tak např. o dovážku 
stravy, rozdávání dezinfekce, výrobu 
roušek, štítů, zdravotních pomůcek 
apod., zajištění dezinfekce veřejných 
prostor, zajištění péče o děti našich 
zdravotníků ze strany našich pedago-
gů atd. Krizový štáb zasedá a řeší jed-
notlivé případy prakticky denně a ani 
na živnostníky a OSVČ samozřejmě 
nezapomínáme. 

Pro příště bude možná lepší než ro-
zesílat otevřené dopisy, raději se zapojit 
do každodenní rutinní práce a pomoci 
nám všem, třeba už jen tím, že se ze-
ptáte, zda není pomoci někde potřeba. 
Ono to sice není tolik vidět a slyšet 
jako nahodilý výkřik v podobě otevře-
ného dopisu, ale na rozdíl od otevřené-
ho dopisu je to opravdová pomoc a ta 
se cení. Mějte se krásně, milé zastupi-
telky, a zkuste se povznést nad snahy 
o vytlučení politických bodů v  nouzo-
vém stavu a přidat ruku ke společné-
mu dílu.          S pozdravem Jiří Kulhánek
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Termíny farmářských trhů 2020

Kadaň Mírové náměstí:
středy

20. května
17. června
19. srpna
16. září
21. října.

soboty
6. června
12. září
5. prosince

Trhy se konají 

středy:

od 9.00 do 16.00 hodin

soboty:

od 8.00 do 12.00 hodin

Prodej   slepiček
 Červený Hrádek prodává slepičky  

typu Tetra hnědá,  Dominant ve všech 
barvách, Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 15 - 
19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ks.  

Prodej:  11. 5. a 6. 6.  2020
Kadaň -  u  Doprav. podniku 

Prunéřov  –    14.00  hod.
Výkup králičích kožek - cena dle 

poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 
hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 

Začala oprava na silnici I/13 mezi Prunéřovem a Zelenou
(pokračování z 1. strany)
Výsledky provedeného diagnostického 

průzkumu prokázaly, že stav vozovky byl 
shledán jako nevyhovující. Během re-
konstrukce dojde k souvislé velkoplošné 
opravě asfaltového povrchu komunikace, 
z něhož bude odstraněna stávající vozov-
ka v tloušťce 12 cm. Ta bude nahrazena 
novým asfaltovým souvrstvím stejné 
tloušťky 18 cm, čímž dojde ke zvýšení 
komunikace o 6 cm. V celé délce úseku 
budou po obou stranách doplněny chy-
bějící nezpevněné krajnice. V případě 
mostu ev. č. 13-024 (přes tok Přivaděč 

Ohře–Bílina) dojde k odstranění obrus-
né vrstvy v tl. 4 cm, která bude opět na-
hrazena novou vrstvou totožné tloušťky. 
Vyměněna za nová budou i stávající svo-
didla. Obnovou projde také vodorovné i 
svislé dopravní značení.

Autobusová zastávka Kadaň, Prunéřov 
bude ve směru na Klášterec nad Ohří za-
chována ve stávajícím stavu. Zastávka Ka-
daň, Prunéřov, Ušák má v obou směrech 
nezpevněný povrch, a proto bude v rámci 
opravy provedeno napojení asfaltovým 
recyklátem v šířce 2 m. Současná odstavná 
asfaltová plocha v km 4,266 až 4,312 bude 

zachována a rovněž opravena stejným způ-
sobem jako hlavní trasa. Podél komunikace 
budou zároveň pročištěny příkopy (včetně 
propustků) a propustky pod sjezdy k okol-
ním nemovitostem.

Opravu provádí Společnost Prunéřov 
ES-F, zastoupená společníky EKOSTAVBY 
Louny s.r.o. a Froněk, spol. s  r.o., jejíž na-
bídka ve výši 65,88 mil. Kč (bez DPH) byla 
mezi sedmi nabídkami vybrána jako nejvý-
hodnější. Oprava navazuje na tu, která běží 
od 23. března do 6. května 2020 na přileh-
lém dvoukilometrovém úseku silnice I/13 u 
tepelné elektrárny Prunéřov.                       (ts)

Želinský mlýn čili kaple sv. Marie Magdaleny (jaro 2020)

Pod kostelíkem sv. Vavřince na Že-
lině se u břehu Ohře nalézají dosud 
patrné zříceniny zvláštního areálu, o 
němž pověsti vypravují, že býval sou-
částí někdejšího kláštera sester magda-
lenitek, který koncem 13. století založil 
kadaňský purkrabí Albrecht ze Žeberka. 
Ještě před třiceti lety mi někteří němeč-
tí Kadaňané o jedné z  tamějších ruin, 
kterou vidíte na doprovodné fotografii, 
tvrdili, že jsou to zbytky klášterní kap-

Kaple sv. Marie Magdaleny pod Želinou?

le sv. Marie Magdaleny. Samozřejmě se 
jedná o zbytky tzv. Želinského mlýna, 
o němž jsme již před nějakým časem 
v  Kadaňských novinách psali. Podle 
pověsti si jej někdy koncem 15. století 
postavil Jošt Redlinger, mlynář půvo-
dem z Míšeňska, jehož dcerka Ludmila 
se později pod řeholním jménem Sabina 
stala abatyší magdalenitského kláštera. 
Až půjdete procházkou k Želině, můžete 
toto romantické místo navštívit, třeba tu 
chvilku i posedět a zasnít se.

                  doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Byl schválen návrh 
tzv. lex COVID pro 
oblast justice, insol-
vencí a exekucí.  Jedná 

se o mimořádná opatření, která reagují na 
problémy lidí, které zasáhla současná situa-
ce v souvislosti s koronavirem. 

MÁTE PŮJČKU

Je možnost odkladu splátek. Platí pro spo-
třebitele i pro živnostníky a týká se VŠECH 
PŮJČEK sjednaných před 26. 3. 2020, po-
kud nebyl dlužník v prodlení. 
O odklad je třeba požádat, věřitel ale MUSÍ 
VYHOVĚT. Půjčka se dále úročí (pro spo-
třebitele nejvýše za 8,75%), úroky se doplá-
cí až na konci. 
Při prodlení nesmí sankce pro OSVČ pře-
kročit 0,1 % z  dlužné částky za den a zá-
roveň nesmí být vyšší než 50% vypůjčené 
částky. Platí i pro staré smlouvy. 
Snížení úrokové sazby. Při prodlení delším 
než 90 dnů musí věřitel snížit úročení na 
8,75%.

JSTE V  EXEKUCI

Vyšší hotovostní rezerva. Člověk v exekuci 
si může ze svého účtu vybrat jednorázově 
až 15 440 Kč.
Daňový bonus bude vyloučen ze základu 
pro výpočet srážek, odstupné částečně.
Mobiliární exekuce včetně dražby budou 
do 30. 6. 2020 zastaveny.
Lidé v exekuci mohou požádat o její od-
klad. Soudní exekutor může na návrh 
odložit provedení exekuce. To v případě, 
kdy se dlužník bez své viny ocitl v  ta-
kovém postavení, že by pro něj mohlo 
okamžité provedení exekuce znamenat 
nepříznivé následky. 

CHCETE VSTOUPIT DO INSOL-
VENCE, NEBO UŽ VÁM OD-
DLUŽENÍ BYLO SCHVÁLENO

Snadnější vstup pro živnostníky, budou 
moci vstoupit do oddlužení i bez schválení 
věřitelů. 
Oddlužení nebude rušeno ani v  přípa-
dech, kdy dlužník neplní splátkový kalendář 
v souvislosti s mimořádným opatřením. 
Zakázané dražby nemovitostí u dlužné jis-
tiny do 100tis. Kč
U oddlužení schválených před 1. 6. 2019 
se ruší podmínka úhrady alespoň 30 % 
dluhu. 

Užitečné informace pro všechny, kterých se týkají změny v souvislosti s aktuální 

situací a řeší svou finanční situaci. Zaměřeno na půjčky, exekuce a insolvenci.

Odklad povinnosti dlužníka podat na 
svou osobu insolvenční návrh, a to do 
doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mi-
mořádných opatření, nejdéle však do 31. 
12. 2020. 

Insolvenční soud by mohl prominout 
doposud neuspokojené pohledávky za 
dlužníkem i pod 30 % dluhů. 

Dlužníci v insolvenčním řízení mohou 
v současné mimořádné situaci požádat o 
snížení výše měsíčních splátek nebo pře-
rušení splácení.  

Pro řízení po oddlužovací novele pla-
tí, že návrh dlužníka může insolvenční 
soud z  důležitých důvodů rozhodnout 
o přerušení průběhu oddlužení až na 1 
rok, přerušit oddlužení lze však pouze 

jednou. Dlužník by stále měl platit zálo-
hu na odměnu insolvenčního správce (ve 
snížené 30 % výši) 

Věřitelé nebudou moci podat insol-
venční návrh vůči dlužníkovi až do 31. 
8. 2020

Nyní poskytujeme poradenství pouze 
telefonicky a prostřednictvím emailové 
komunikace. Osobní konzultace budou 
od 4. 5. opět možné po předchozí do-
mluvě. S Vašimi starostmi Vám rádi po-
můžeme. 

Bc. Natálie Nováková, NADĚJE Dluho-
vá poradna Kadaň: tel. +420 778 412 438, 
email: natalie.novakova@nadeje.cz

Ilustrační foto z doby před nouzovým stavem

Knihovna se opět otevřela
Pobočka:
Pondělí: 09.00 - 18.00 hod.
Úterý: ZAVŘENO
Středa: ZAVŘENO
Čtvrtrek. 9.00 - 18.00 hod.
PÁ: 09:00 - 16:00
SO: ZAVŘENO

Antikvariát:
Po, Čt, Pá       10.00 – 13.00 hod.

Otevírací doba dospělého a dětského 
zůstává stejná: 

Oddělení pro dospělé:  Pondělí 9.00 
– 18.00, Úterý 13.00 – 18.00, Čtvrtek 9.00 
– 18.00, Pátek 9.00 – 14.00, Sobota 9.00 – 
11.30 hodin.

Dětské oddělení: Pondělí 9.00 – 17.00, 
Úterý 13.00 – 17.00, Čtvrtek 9.00 – 17.00, 
Pátek 9.00 – 14.00, Sobota 9.00 – 11.30 
hodin.                                                            (kk)
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SPORTOVNÍSPORTOVNÍ
pozvánkypozvánkypozvánky

Nakonec o žádnou etapu z připravovaného seriálu běžci nepřijdou

Ohřecká Osmička odstartuje až v červnu

 Sporty, které již v Kadani nevídáme, okénkem do historie

I když v Kadani máme v současné době 
širokou paletu sportovních aktivit, ně-
které sporty v našem městě v současné 
době nevídáme. Pamětníci, kteří mají 
rádi motorismus, si třeba vzpomenou na 
závody motokár, které se v našem městě 
několikrát uskutečnily. A na městském 
okruhu se představily také závodní spe-
ciály, což byla opravdu zajímavá podí-
vaná.   
Oblíbenou atrakcí pro diváky z Kadaně, 
kteří mají rádi motoristické sporty, byl 
kdysi také autokros, který se jezdil na 
dráze na druhé straně řeky nad Kadaní. 
A závody byly opravdu hojně navštěvo-
vané.  Ale   ne všichni občané města se 
na ně dívali s nadšením. Vadil jim hlav-
ně prach a hluk.   Foto: Jan Straka a (vv)

V sobotu 26. dubna měla odstartovat 
první etapa Ohřecké Osmičky – no-
vinky, kterou pro sportovce pro sezonu 
2020 připravila Destinační agentura 
Dolní Poohří. Zákaz hromadných akcí 

až do června však začátek posune. Os-
midílný seriál sportovně-turistických 
akcí pro širokou veřejnost odstartuje 
v červnu na Podbořansku. O žádnou 
z osmi etap běžci letos nepřijdou.

„Zvažovali jsme různé varianty a na-
konec jsme se rozhodli pro změnu ter-
mínů. Nechceme sportovce zklamat. 
Od prvních zpráv, že tuto novinku letos 
chystáme, jsme zaznamenali velký zájem. 
Na první etapu už jsme měli 26  přihlá-
šených,“ říká ředitel Destinační agentury 
Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík. První 
etapa se měla  konat 26. dubna v Kláš-
terci nad Ohří, další byly naplánovány 
zpravidla jednou měsíčně. První tři však 
bylo nutno z důvodu kolize s vládními 
nařízeními zrušit. „Rozhodli jsme se na-
jít pro ně nové termíny. Podstatou seri-
álu je totiž absolvovat všech osm etap a 
poskládat osm dílků mapy,“ vysvětluje 
Lukáš Pichlík. Nyní tedy začne celý seriál 
až 21. června v Krásném Dvoře na Pod-
bořansku a každý měsíc se poběží hned 
dva závody až do září.

Ohřecká Osmička je osmidílný spor-
tovně-rekreační seriál, kterým chce 
Destinační agentura ukázat sportovcům 
zajímavá a méně známá místa Poohří. 

Servisní stojan technické pomoci se nachází v ulici Na Průtahu poblíž skateparku. Sto-
jan je určený k opravě jízdního kola.                                               Foto: Pavel Zárybnický

Trasy v délkách od  4 do 8 kilometrů jsou 
svou nenáročností určeny rekreačním 
běžcům či chodcům s nordic walking 
holemi. Trasu ale bude možné projít též 
pěšky. Seriál je totiž nezávodní, nerozho-
duje čas v cíli, ale účast. Právě v účasti na 
všech osmi dílech seriálu spočívá soutěž-
ní charakter Ohřecké Osmičky. „Účastní-
ci od nás dostanou slepou mapu Dolního 
Poohří. Po absolvování každé z tras pak 
získají jeden ústřižek k doplnění mapy. 
Ty, kteří poskládají celou mapu, hodnot-
ně odměníme, a ti nejlepší získají titul 
Běžec Poohří,“ vysvětluje princip soutěže 
ředitel agentury.

Na jednotlivé etapy je možné se při-
hlašovat předem na webu www.dolni-
poohri.cz/ohrecka-osmicka. Přihláška 
předem však není povinná, registrace je 
bezplatná a je možná i v místě startu. Na 
tomto webu naleznou zájemci i podrob-
né propozice a pravidla seriálu. Na pod-
poru akce mohou návštěvníci přispět za-
koupením drobných předmětů – triček, 
náramků apod., které si již nyní mohou 
prohlédnout na webu. Běžecké podni-
ky se budou konat vždy v neděli. Přesné 
místo startu a čas agentura včas zveřejní.

 
Nové termíny Ohřecké Osmičky 2020:
21. června - Podbořansko
28. června – Klášterecko
12. července – Týnecko
19. července - Džbánsko
2. srpna – Vroutecko-Kryrsko
23. srpna – Žatecko
13. září - Lounsko
20. září - Kadaňsko

                    Kateřina Táborská, PR servis

Koupaliště
v očekávání

Budeme moci čtenáře, především  naše 
plavce, brzy pozvat na kadaňské koupališ-
tě, nebo ne? V době uzávěrky KN jsme na 
to odpověď neznali. Poslední informace 
slibovala, že venkovní bazény by se mohly 
otevřít v červnu(?). Bude ale také záležet, 
jaké budou stanovené  podmínky, zda 
je bude v silách provozovatele, kterým 
je Tepelné hospodářství Kadaň, zajistit. 
V každém případě příprava na novou sezo-
nu probíhá, jak nás ujistil jednatel společ-
nosti Dušan Kučera. Tak si držme palce. 

Příznivější informace  se týkají plánova-
ného zastřešení plaveckého 50m bazénu, 
které umožní jeho celoroční provoz. Výběr 
dodavatele se sice trochu zdržel, ale sta-
vební práce se již mohly rozběhnout.  Re-
konstrukce hlavní provozní budovy včetně 
ubytovny v horním patře přijde zhruba na 
16 milionů korun a měla být dokončena v 
prvním pololetí příštího roku. Nutné bude 
také vybudovat prostor pro uložení do-
časného zastřešení, které by se mělo nad 
bazénem poprvé objevit na podzim 2021.  
Dodavatel stavební části je firma F. R. K.  a 
mobilní zastřešení dodá GHC Invest. Bude 
stát 11 milionů korun.                                   (r)

 

Studie zastřešení kadaňského koupaliště

Kadaň v pohybu
Na další uvolňování opatření týkají-

cích se sportovních akcí čeká také řada 
příznivců pohybu z našeho města. Pravi-
delně sportujících je v našem městě velký 
počet. Jen registrovaných sportovních 
klubů a oddílů je v Kadani 17, k tomu 
je nutno připočíst další neregistrované  
běžce, cyklisty a akční turisty. V králov-
ském městě tak sportuje víc jak 2000 jeho 
občanů a z toho zhruba 60 procent tvoří 
mládež.                                               (r, rm)

Sportovní hala se otevře
Sportovní hala v Kadani bude otevře-

na od pondělí 11. května od 8.00 hodin. 
V provozu budou všechny prostory kro-
mě sauny a šaten! Do haly zatím vstupujte 
s rouškami na ústech. Ddesinfekce bude 
umístěna u vstupu před recepcí.         (rm)


