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Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi léty
Vážení občané,
v polovině října končí čtyřleté volební období, budou nové volby a budou se volit noví zastupitelé do městského zastupitelstva.
Myslím si, že právě nyní je správné ohlédnout se zpátky a připomenout si, co se za poslední čtyři roky v našem městě podařilo
vytvořit a vybudovat, jak bylo či nebylo naše město zvelebeno
a co vlastně současné vedení města městu a jeho občanům
přineslo.
Oblast kulturní a společenská
Vedle stávajícího kulturně - společenského života v našem městě vzniklo několik nových akcí, anket, soutěží a setkávání občanů,
například Nejdecký ples, Osobnost města Nejdku, První nejdecký
občánek, O nejdecké rozkvetlé okno, Den učitelů a Den seniorů.
Ve spolupráci s OS JoN - Jde o Nejdek se město podílelo na znovuotevření křížové cesty po 150 letech a finančně podporovalo
místní neziskové organizace. Byla vybudována internetová čítárna
při městské knihovně v hodnotě 296 000 Kč, která se těší oblibě
svých návštěvníků. Výsledkem úzké spolupráce s Muzeem Karlovy
Vary bylo a   je průběžné zařazování kvalitních expozic nejdeckých vystavovatelů do programu místní pobočky muzea. Z důvodu možnosti realizace koncepčních kroků souvisejících s celkovou rekonstrukcí Kulturního domu byl zakoupen pozemek pod
Kulturním domem od a.s.VLNAP Nejdek za cenu 1 362 000 Kč.
Do oblasti kulturně - společenské bylo celkem vynaloženo 10 344 000 Kč.
Oblast školství
Oblasti školství jsme po celé období věnovali značnou pozornost a vynaložili do ní značné finanční prostředky. Jednotlivým
mateřským školám byla navrácena právní subjektivita. V zájmu
rozvoje došlo v uplynulém období k navýšení rozpočtů škol, bylo
provedeno mnoho oprav a stavebních úprav školských zařízení.
Dále bylo přistoupeno k oplocení areálů základních škol z důvodu bezpečnosti dětí a ochrany majetku. Obě základní školy byly
zatepleny a vyměnila se v nich všechna okna. Náklady na tuto
akci činily 40 433 000 Kč, z toho finanční spoluúčast města byla
12 432 000 Kč. Od Karlovarského kraje město získalo zdarma budovu v Husově ul. č.p. 565 s cílem využít ji pro děti a mládež
v  rámci školních a volnočasových aktivit.
Do oblasti školství bylo celkem vynaloženo 69 106 000 Kč. Ing. Vladimír Benda, starosta
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Oblast tělovýchovy a sportu
V průběhu období byla z rozpočtu města finančně podporována sportovní činnost
jednotlivých oddílů a úspěšných jednotlivců.
Podpořili jsme   mnoho projektů týkajících se
lyžování, cyklistiky a turistiky. Pro školy, ale i pro
veřejnost byla ve školních areálech postavena
dvě nová víceúčelová hřiště v celkové hodnotě
7 196 000 Kč. V současné době probíhá stavba
zastřešení zimního stadionu a jeho zázemí. Na
tuto akci byly získány dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad ve výši 45 448 000 Kč, celkové
náklady činí 52 612  00 Kč.  
Do oblasti tělovýchovy a sportu bylo
celkem vynaloženo 67 917 000 Kč.
Oblast správy majetku města
a infrastruktury
V této oblasti bylo vytvořeno poměrně
mnoho. Kromě běžných činností souvisejících s údržbou a opravami majetku města
byla pozornost vedení zaměřena zejména na
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některé významné a nezbytné činnosti.
Díky tomu se podařilo:
• Zásadním způsobem opravit povrchy chodníků a komunikací v ulicích Rooseveltově,
Poštovní, Okružní, Lipové, Osvětimské a do
Tisové u Krásné vyhlídky v celkové výši
20 564 000 Kč.
• Postavit parkoviště v ul. Osvětimské a započít výstavbu nového parkoviště v ul. Okružní.
Práce v současné době probíhají v plném
tempu, parkoviště má být dokončeno koncem října. Hodnota díla činí 8 033 000 Kč.
• Zadat projekty na parkoviště na sídlišti
9. května a na Rolavské ul. V přípravné fázi
jsou i další varianty na stavbu parkovacích
ploch v okolí náměstí. V této souvislosti byla
vytvořena nová koncepce dopravní situace
na náměstí a   v jeho okolí. Cílem je zvýšit
počet parkovacích míst a zpřehlednit současnou dopravní situaci ve městě.
pokračování na str. 2
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• Postavit nové veřejné WC v hodnotě
1 342 000 Kč.
• Zrealizovat opravu střechy na Domě s pečovatelskou službou v ceně 979 000 Kč.
• Získat zpět historický majetek města
(130 ha lesa) v hodnotě 33 115 000 Kč.
• Získat příslib dotace na kanalizaci a výstavbu nové ČOV ve výši 181 000 000 Kč.
• Zrekonstruovat kapli v Suché v hodnotě
934 000 Kč.
• Pozornost byla věnovaná i údržbě
a zkrášlení veřejných ploch a prostranství.
I zde se mnohé povedlo, např. osázení záhonů v Karlovarské ulici, okrasné velkokapacitní květináče na náměstí, atp.
Do oblasti správy majetku města a infrastruktury bylo celkem vynaloženo
162 412 000 Kč.
Oblast rozvoje bydlení
Rozvoj bydlení je v současné době zvláštním případem. Obec může rozvoji bydlení pomoct koncepcí, finančně nebo vlastní
výstavbou. Naše město přistupuje k této
otázce především usnadněním prodeje pozemků na novou bytovou výstavbu, a to jak
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hracích přístrojů v nich z 85 na 39 a zcela odstranit z náměstí světelné poutače na
hernách. Bezpečnost ve městě byla posílena
i naplněním početního stavu městské policie
a způsobem její činnosti. Velkou pozornost
věnujeme prevenci zejména u mládeže a seniorů.   Prostřednictvím přednášek na všech
typech škol je u dětí vytvářena představa
možného nebezpečí a způsobu, jak mu čelit
a předcházet. Pro seniory byly uspořádány
přednášky s názvem (NE)bezpečný věk.
Oblast bezpečnosti
Do oblasti bezpečnosti bylo celkem
K oblasti bezpečnosti přistoupilo vedení
města také zásadním způsobem. Provedlo vynaloženo 39 574 000 Kč.
Provedeme-li rekapitulaci, bylo za posledkompletní výměnu automobilového parku u jednotek požární ochrany. V průběhu ní čtyři roky do zmíněných oblastí činností
období koupilo dvě nová hasičská auta pro a  potřeb našich občanů a města vynaloženo
JSDH v Nejdku v hodnotě 8 939 000 Kč a dvě 349 353 000 Kč, byla vytvořena hodnota v celnovější získalo zdarma od profesionálních ha- kové výši 151 329 000 Kč a pro následné obdosičů pro JSDH na Pozorce. Hasičům v  Nejdku bí jsou připraveny akce v celkové výši nákladů
byla postavena nová garáž v hodnotě 300 000 000 Kč. Toto je tedy konkrétní přínos
800 000 Kč, na jejíž stavbě se podíleli i sa- vedení města a všech, kteří se na něm podímotní hasiči. Díky této modernizaci se zvýšila leli, městu Nejdku a jeho občanům. Myslím si
rychlost a účinnost hasičských zásahů. Z dů- a jsem o tom přesvědčen, že dílo se podařilo,
vodu ochrany rodiny, výchovy a bezpečnosti své voliče jsme nezklamali a stanovisko občanů
mládeže jsme přistoupili k omezení hazardu vyjádřené v komunálních volbách pro následné
ve městě. V rámci kompetencí, které městu čtyři roky nám bude tou nejlepší vizitkou.
Ing. Vladimír Benda,
přísluší, se podařilo snížit počet provozoven
starosta města
s výherními hracími přístroji z 16 na 8, počet

jednotlivcům, tak i developerským firmám.
Za uplynulé období byly prodány pozemky v celkové výši 16 785 000 Kč, z toho 19
pozemků na stavbu rodinných domů ve výši
4 343 000 Kč a pozemky pro developerské
společnosti na stavbu šesti bytových domů
nad ulicí Švermovou. Kvůli krizi je však jejich
výstavba pozastavena. Dále jsou v jednání
možnosti výstavby na inženýrsky zasíťovaných pozemcích nad Krásnou vyhlídkou.

SÍDLIŠTĚ OKRUŽNÍ
SE DOČKÁ NOVÉHO PARKOVIŠTĚ

V letních měsících byly zahájeny práce
na výstavbě nového veřejného osvětlení
a následně na výstavbě nového parkoviště
pro osobní automobily na sídlišti Okružní.
V dolní části sídliště bude zřízeno 95 nových
parkovacích stání a 5 stání pro vozidla invalidních osob (ZTP). Na parkovišti se objeví
dva systémy parkovaní, a to šikmý, kterým
budou řešena parkovací stání při příjezdu
na parkoviště, a kolmá v další části parkoviště. Všechna stání jsou napojena na středovou komunikaci. Parkovací plochy budou
stejně jako středová vozovka v bezprašném
provedení se živičným krytem. Parkoviště

bude dopravně napojeno na stávající místní komunikace. V místě napojení parkoviště
na plochu u garáží bude osazen nájezdový
obrubník se zvýšením nad vozovku a v místě napojení parkoviště na místní komunikaci
u garáží bude varovný pás z reliéfní dlažby.
Součástí této investice je i vybudování
nového veřejného osvětlení. Stavbu realizuje společnost STRABAG, a.s. a celkové
náklady činí cca 7 mil. Kč.
Andrea Kadlecová,
pověřená zastupováním ved. OISM
na úseku investic

Informace pro rodiče
a děti základních škol

Upozornění:
NA SPLATNOSTI NĚKTERÝCH
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
podle OZV č.4/2008
o místních poplatcích

Upozorňujeme poplatníky na splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu, která je pro II. pololetí roku
2010 stanovena do 30. 9. 2010 a činí
250 Kč. Poplatek platí každá fyzická
osoba s trvalým pobytem v obci.
Dále byl dne 31. 8. 2010 splatný poplatek ze psa u poplatníků, kteří platbu provádějí čtvrtletně, a to za III. čtvrtletí 2010.
Andrea Jančíková,
referentka OE
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REALIZACE PROJEKTŮ ZASTŘEŠENÍ A OPLÁŠTĚNÍ ZIMNÍHO STADIONU NEJDEK STAVBA ZÁZEMÍ ZIMNÍHO STADIONU A ZASTŘEŠENÍ A OPLÁŠTĚNÍ ZIMNÍHO
STADIONU NEJDEK - STAVBA ZASTŘEŠENÍ LEDOVÉ PLOCHY JE V PLNÉM PROUDU

V minulých Nejdeckých listech jsme vás informovali o zahájení stavebních prací na realizaci
projektů „Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek - Stavba zázemí zimního stadionu“ a „Zastřešení a opláštění zimního stadionu
Nejdek - Stavba zastřešení ledové plochy“.
Stavební práce na obou projektech probíhají
podle harmonogramů předložených zhotovitelem, proto lze předpokládat, že termín dokončení projektů bude dodržen.
Do konce letních prázdnin byly v rámci

stavby zázemí zimního stadionu provedeny
veškeré bourací práce, veškeré práce na založení stavby, vybudována divácká tribuna a byly
započaty práce na výstavbě 2. nadzemního
podlaží. Současně s těmito velkými pracemi
bylo započato budování kanalizací a přípravné
práce na komunikacích a zpevněných plochách.
V rámci stavby zastřešení ledové plochy byly
provedeny veškeré práce na založení stavby, byly provedeny hlavní práce na zastřešení
a opláštění haly a současně probíhají práce na

podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
konec šk. roku 2010/2011
hlavní prázdniny

27. - 29. 10. 2010
23. 12. - 2. 1. 2011
4. 2. 2011
7. - 13. 2. 2011
21. - 22. 4. 2011
30. 6. 2011
1. 7. - 31. 8. 2011
Ing. Soňa Taušková,
vedoucí OSVŠ

budování kanalizací a příslušných instalací.
Město Nejdek začátkem měsíce srpna podalo na Úřad regionální rady první monitorovací
hlášení, kterým se ověřuje a aktualizuje věcný,
finanční a procedurální průběh realizace projektu k oběma výše uvedeným projektům. V současné době čekáme na jejich vyhodnocení.
Andrea Kadlecová,
pověřená zastupováním ved. OISM
na úseku investic

ZATEPLENÍ OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA NÁMĚSTÍ KARLA IV.
A ZATEPLENÍ OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLOVARSKÁ V NEJDKU

Koncem měsíce července tohoto roku byla
zahájena realizace projektu „Zateplení objektů
Základní školy na náměstí Karla IV. a Zateplení
objektů Základní školy Karlovarská v Nejdku“
, který je realizován za podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí
a Evropského fondu pro regionální rozvoj/
Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.
Projekt řeší úsporu energie objektů Základní
školy na náměstí Karla IV. a objektů Základní
školy Karlovarská. Řešení pro ZŠ nám. Karla IV.
spočívá v zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad půdním prostorem, plochých
střech pavilonů I. a II. stupně a ve výměně otvorových výplní (oken a dveří). Řešení pro ZŠ

Karlovarská pak v zateplení obvodových stěn,
zateplení střešního pláště pavilonu I. a II. stupně a ve výměně otvorových výplní.
Zateplení fasád kopíruje stávající konstrukce
a nedojde k zásadní změně vzhledu budov.
Zateplení je prováděno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny. Stropní konstrukce jsou zateplovány
volně loženou izolací z minerální vlny. Nové
okenní výplně jsou provedeny u ZŠ nám. Karla
IV. z dřevěných profilů typu EURO a u ZŠ
Karlovarská z plastových profilů. U obou škol
jsou okna v bílé barvě. ZŠ na nám. Karla IV. se
nachází v památkové zóně, proto okna dostala díky provedenému členění „historickou podobu“. Součástí jsou i nové klempířské prvky

(parapety, dešťové svody apod.)
Barevné provedení fasád budov bylo řešeno
v souladu se schválenými barvami Národním
památkových ústavem. Na ZŠ nám. Karla IV. se
na I. stupni objeví kombinace tlumených odstínů žluté a oranžové barvy, na II. stupni pak
kombinace tlumených odstínů okrové a hnědé
a tlumených odstínů starorůžové barvy. Na ZŠ
Karlovarská byly zvoleny kombinace jasných
odstínů žluté a oranžové barvy.
Realizaci provádí společnost ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Celkové stavební
náklady projektu jsou cca 30 mil. Kč.

Andrea Kadlecová,
pověřená zastupováním ved. OISM
na úseku investic

NOVOU BAREVNOU TVÁŘ ZŠ KARLOVARSKÁ NAVRHOVALY DĚTI SAMY

Organizace školního roku 2010/2011

POZOR! Zahájení školní docházky na obou
místních základních školách bude z důvodu
stavebních úprav až v pondělí 6. září 2010!
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Pozvánka:
Vážení občané,

zveme vás na

22. zastupitelstvo města
které se bude konat

16. září 2010
od 15 hodin
v kinokavárně.
Místostarostka Iveta Drobná a vítěz Erik Dufek

Foto: Radka Jelínková

V únorovém čísle Nejdeckých listů jsme vyzvali děti a studenty k zasílání námětů  na novou fasádu Základní školy, Karlovarská (vzhledem k tomu, že Základní škola, náměstí Karla IV.
leží v památkové zóně a odstíny fasády musí
být přizpůsobeny historickému rázu náměstí,
vztahovala se výzva pouze na ZŠ Karlovarská).
Nejvíce námětů nám bylo doručeno právě
ze ZŠ Karlovarská. Na obou stupních této školy
totiž, v rámci hodin výtvarné výchovy, děti svou
školu zkrášlovaly k obrazu svému. Pedagogové
nám poté předali nejzdařilejší nápady, z nichž
vzešla inspirace pro novou barevnou tvář školy,
do které se děti po prázdninách vrátí.
Autorem námětu, kterým jsme se nechali inspirovat, je Erik Dufek z 8. A. Byl odměněn drobným dárkem a my mu gratulujeme!
Závěrem nezbývá než dodat, že se Erik po
prázdninách do školy určitě těší víc, než kdykoliv
jindy. Málokomu se totiž podaří, aby chodil do
školy svých snů!
Iveta Drobná,
místostarostka
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Proměny města v letních měsících

Vítězové Kategorie C manželé Ježkovi
při převzetí ceny

Kategorie A - květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů
paní Jana Kemrová, Komenského 1284
Kategorie B - květinová výzdoba oken a balkonů bytových a panelových domů
paní Romana Sekotová, nám. Karla IV. 560
Kategorie C - květinová výzdoba předzahrádek bytových a panelových domů
manželé Zdenka a Vladimír Ježkovi, Dvořákova 692

Oprava popelnicového boxu v Okružní ulici

Vítězná fotografie Kategorie A

Nové bezpečné zábradlí u řeky - naproti dětské ordinaci

Nově zřízený záhon u rychlé záchranné služby

Rážovi zavítali
do Nejdku

Mgr. Pavel Andrš

Vítězka Kategorie B paní Romana Sekotová
s dcerami při převzetí ceny

IV. ročník soutěže o nejkrásnější nejdecké okno, balkon či předzahrádku, která
probíhala v letních měsících v našem městě  již  počtvrté, má své vítěze.
Komise, ve složení DiS. K. Hrachovcová - VOŠ zahradnická, S. Sýkorová drogerie Macek, Ing. J. Košner - údržba městské zeleně, V. Satýnková - město
Nejdek, I. Drobná - město Nejdek, měla nelehký úkol, vybrat ze soutěžních
fotografií ty, které nejvíce zaujaly celkovým estetickým dojem, vhodnou kombinací rostlin, harmonickým sladěním barev a  kompozičním uspořádáním. A kdo
v jednotlivých kategoriích zvítězil?

Kompletní oprava schodů v Lipové ulici

V úterý 17. srpna poctili Nejdek svojí návštěvou děti herce Vladimíra Ráže - Markéta
Rážová z Prahy a Martin Ráž, který přicestoval se svojí chotí až z norského Osla. Po
přijetí na radnici místostarostkou města paní
Ivetou Drobnou se zúčastnění odebrali do
muzea k paní Martě Dvořáčkové, do knihovny, kde shlédli výstavu o svém tatínkovi a do
Domova mládeže, hercova rodného domu,
v němž je přivítal Mgr. Josef Dvořáček, ředitel SOŠ a SOU Nejdek. Poděkování za péči o
hosty, kteří přijeli do Nejdku velmi rádi a odvezli si příjemné pocity, mimo již jmenované
dále náleží: Janě Macháčkové, Mgr. Milanu
Michálkovi, Vladimíře Satýnkové, Bc. Šárce
Tóthové a Janě Vítkové.
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IV. ročník soutěže „O nejdecké rozkvetlé okno“
již zná své vítěze

Vítězka Kategorie A paní Jana Kemrová
s manželem při převzetí ceny

Nové uvítací cedule na pěti příjezdech do města
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Zleva: místostarostka Iveta Drobná, choť M. Ráže, Martin Ráž, Markéta Rážová
Foto: Šárka Tóthová

Milou zajímavostí je skutečnost, že vítězná předzahrádka, se kterou soutěžili  
manželé Ježkovi, se nachází u Domu s pečovatelskou službou a na jejím překrásném vzhledu se podíleli společně s dalšími seniory, žijícími v tomto domě.
Slavnostní předání cen proběhlo dne 18. srpna na městském úřadě. Vítězům
gratulujeme a zároveň děkujeme nejen jim, ale všem soutěžícím i vám, kteří svá
okna, balkony a předzahrádky barevnými květinami zdobíte a činíte tak naše
město barevnějším a krásnějším.
Fotografie z předání cen vítězům a s nimi všechny soutěžní fotografie budou umístěny v průběhu měsíce září na internetových stránkách města www.
nejdek.cz, kde je můžete zhlédnout. Věříme, že pro mnohé z vás se stanou
zdrojem inspirací a zachováte nám svou přízeň i v příštím ročníku soutěže.
Sponzory soutěže jsou město Nejdek,
firma AVE CZ, firma Ing. Jindřich Košner
Iveta Drobná,
místostarostka

poděkování

Vítězná fotografie Kategorie B

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní místostarostce Ivetě Drobné za
milé přijetí na úřadě města u příležitosti vyhlášení vítězů květinové soutěže.
Poděkování patří také paní Vladimíře Satýnkové za zpracování soutěžních
fotografií a sponzorům - městu Nejdku, firmě AVE CZ a firmě  Ing. Jindřich
Košner, kteří přispěli do soutěže hodnotnými dárky.
Za všechny soutěžící
Jana Kemrová

Vítězná fotografie Kategorie C

O vzhled vítězné předzahrádky pečovali s manželi Ježkovými také ostatní senioři
Fotografie poskytli soutěžící
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MĚSTO PODPOŘILO OBCE
POSTIŽENÉ POVODNĚMI

Následky ničivých povodní

Přívalové deště, které udeřily v měsíci srpnu v severních Čechách, zcela zpustošily řadu
obcí, kde napáchaly obrovské materiální škody. Osudy těchto obcí i obyvatel v nich žijících
vnímáme s hlubokou lítostí.
Město Nejdek zaslalo na pomoc postiženým obcím finanční částku 60 tisíc korun, kterou rozdělilo mezi obce Hejnice, Raspenavu
a Chrastavu.
Místní organizace ČČK vyhlásila materiální
sbírku pro oblasti postižené povodní, do které

Zdroj: www.aktualne.cz

se zapojila řada spoluobčanů a přispěla tak k
usnadnění nejtěžšího období obyvatel obcí
v severních Čechách. Děkujeme.
Všem obcím zasažených povodní a lidem
v nich žijících vyjadřujeme upřímnou podporu
v nelehkých chvílích, které prožívají, s přáním,
aby se jim podařilo, za materiální i psychické
podpory široké veřejnosti a neúnavné práce
všech zúčastněných, brzy obnovit běžný život.
Iveta Drobná,
místostarostka

Policejní akce Úklid

Dne 30. července proběhla další společná akce Policie ČR, obvodních oddělení Nejdku, Nové Role, Perninku, Městské
policie Nejdek a Městského úřadu Nejdek
se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým osobám a prevenci proti páchání
dalších přestupků a trestných činů. K této
kontrole byly operativně vytipovány provozovny podle vyhodnocení nápadu přestupků a trestné činnosti v našem městě.
Policisté a strážníci při akci zkontrolovali
20 osob, byly zjištěny tři přestupky, z toho
dva byly řešeny v blokovém řízení, dále byly
zjištěny dva trestné činy a jejich pachatelé
byli následně zadrženi.

Nadále dochází k vyhodnocování nápadu přestupků a trestné činnosti v městě
Nejdku a na podkladě těchto zjištění jsou
plánovány další společné akce, které budou
zaměřené na nejpalčivější problémy v oblasti veřejného pořádku v našem městě.
Spolupráce uvedených složek je přínosná
i v tom, že zjištěné přestupky je možno řešit
ještě v den společné akce, ve správním řízení a v některých případech může být vydáno ihned  rozhodnutí v dané věci. Pachatelé
přestupků tak mohou být v krátkém čase
od spáchání přestupku potrestáni.
Pavel Vlček,
referent OVV

Poděkování:
Chtěla bych za Oblastní
spolek ČČK Karlovy Vary
a naší Místní skupinu ČČK
Nejdek poděkovat všem
našim
spoluobčanům,
kteří projevili solidaritu
vůči obyvatelům zaplavených obcí a měst,  a rychle reagovali na
naši výzvu ohledně materiální sbírky pro
oblasti zasažené povodní. Během velmi
krátké doby, která byla na sbírku vyhlášena, jste přinesli  kupříkladu 69 ks hadrů,
34 ks dezinfekce   Savo, 53 párů gumových rukavic, 70 ks ručníků, 40 ks povlečení, 42 ks mýdel, 30 ks čistících prostředků, 25 balíků vod, 9 ks kbelíků, 7 ks
košťat a spoustu jiných důležitých potřeb.
Neváhali jste přispět i finanční pomocí, za
kterou naše místní skupina dokoupila potřebné technické pomůcky jako jsou kbelíky, košťata a lopaty. Ve středu byla tato
sbírka odvezena na OS ČČK Karlovy Vary
a odtud putovala do Oblastního spolku ČČK Děčín. Z tohoto místa byly pak
veškeré věci přerozdělovány a transportovány do jednotlivých zaplavených obcí
v severních Čechách. Děkujeme opravdu
všem, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili. Ve sbírce nadále pokračujeme a zatím kromě oblečení přijímáme vše potřebné.
Více informací na tel. čísle
777 699 752 (MS ČČK Nejdek)
nebo na tel.čísle 722 880 014
(OS ČČK Karlovy Vary).
PharmDr. Eliška Fejksová,
MS ČČK Nejdek

Jménem o.s. JoN - Jde o Nejdek
bych rád poděkoval městu Nejdku a
všem, kteří svým podpisem podpořili
či se jakkoliv jinak zapojili pod petici za
zachování vlakového spojení mezi karlovarským horním a dolním nádražím.
Během jediného týdne se sešlo 923
podpisů! Velký dík patří paní Blance
Buberové z Nejdku, bez níž bychom
tento počet nezískali.

Mgr. Pavel Andrš,
předseda o.s. JoN

tak vyhledávaným místem ke klidnému posezení, procházce, a to nejen místních občanů.
Je trestuhodné, že se najdou lidé, kteří si své
krédo vybíjí právě na těchto věcech, ničí, rozbíjí a znehodnocují práci druhých. Věříme, že
se nám s vaší pomocí podaří nalézt vandala,
který kapličku poškodil a dohnat ho k odpovědnosti. Apelujeme též na rodiče, aby své
ratolesti vedli správným směrem a naučili je
vážit si věcí a hodnot nejen svých, ale i těch,
které jsou dílem jiných.
Pavel Drobek,
MěP Nejdek

Zuš Nejdek informuje
Víte, že ve spolupráci se žáky základních škol
pomalu vzniká na Nejdecku 1. naučná stezka?
Ten, kdo putuje po Čechách, najde dříve
nebo později některou z mnoha naučných
stezek. A to v mnohdy zapomenutých
místech obklopených hradbou vzrostlých
lesů. Informační tabule poutníky upozorní
na mnohé botanické, geologické či jiné zajímavosti a člověk získá dobrý pocit z nově
získaných vědomostí o naší rozmanité
zemi. U nás v Nejdku  jsou informační tabule také, ale naučná stezka zatím ne. Jak
udělat stezku, aby nebyla obdobná jako ty
v okolních městech? Čím ji obzvláštnit? To
je nelehký úkol.
Po dobrých zkušenostech při spolupráci dětí na ochraně i pravidelné péči o
čistotu obnovené Nejdecké křížové cesty
i získání znalostí o její historii (výstava výtvarného zpracování žáky nejdeckých škol
v Muzeu v roce 2008) vznikl nápad vytvořit naučnou stezku spolu s dětmi. Žáci
ZUŠ, ZŠ Karlovarská i ZŠ náměstí během
měsíců května a června na naučné stezce
pilně pracovali. Díky šikovným dětem tak
vznikly první návrhy na sedm naučných
tabulí, týkajících se rostlin, živočichů, nerostů a staveb. U každé zastávky naučného okruhu v oblasti Šibeníku by měly
být mimo tabule ještě hry nebo hádanky,
které znalost nabytou  z infotabule rozšíří
o vlastní zkušenost. Na tabulích, které tvoří
základ stezky, pracovali: Petra Petrovská,
Sabina Vymazalová, Michal Novák, Tereza
Klímová, Adéla Petříková, Matěj Štatský,
Daniela Řičanová, Jana Štróblová, Vendula

Křížová, Karolína Cheníčková, Lucie
Kolářová, Ondřej Mrázek, Jitka Brzáková,
Hana Jurčíková, Radka Janků, Adéla
Brucknerová, Ondřej Borůvka, Tereza
Cvingerová, Kamila Fiřtová, Dominik Jiruše,
Pavlína Koubková, Kristýna Lajtárová,
Jiří Macek, Saša Marešová, Michal
Kolařík, Eliška Půtová, Sára Vojtěchová,
Pavlína Budková, Gabriela Burianová,
Marcela Fillová, Marie Horáková, Karolína
Gondzsalová, Kateřina Jetmarová, Dagmar
Ježková, Lucie Levová, Marie Míšková,
Daisy Painesová, Anežka Pancová, Jitka
Pancová, Daniel Satýnek, David Bolek a za
organizační tým učitelky Jarmila Janků a
Bedřiška Treglerová.
Celou akci podpořilo i město Nejdek,
které přispěje částkou 20 000 Kč z rozpočtové kapitoly Tvorba občanské společnosti a o.s. JoN, které se bude také na
realizaci spolupodílet. Celkové náklady
ovšem budou dost vysoké, proto budeme prostřednictvím o.s. JoN žádat o
grant Karlovarský kraj. Pro náš účel bude
grantový program uveřejněn až na jaře
2011. Proto si musíme na stezku ještě
nějakou dobu počkat. Kdyby se ovšem
někomu ze spoluobčanů náš nápad líbil
a chtěl ho jakkoliv podpořit, budeme rádi.
Kontaktujte nás prosím e-mailem:
jankup@volny.cz nebo
p-andrs@seznam.cz.
Jarmila Janků,
ZUŠ Nejdek

Přijímání žáků ve školním roce 2010/2011
Zájemci o studium se mohou hlásit v budově ZUŠ Nejdek v odpoledních
hodinách během prvních čtrnácti dnů měsíce září u ředitele školy
Miloše Baumgärtla, nebo u některého z pedagogických pracovníků.
Vzhledem k velkému zájmu a omezenému počtu volných míst
doporučujeme podat přihlášku do ZUŠ co nejdříve!

Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor.
Bližší informace na tel. 353925125
nebo na internetové adrese www.volny.cz/zusnejdek.
Miloš Baumgärtl,
ředitel ZUŠ Nejdek

Školní parlament o
prázdninách realizoval projekt Oprava a
vymalování hlavních
šaten na naší škole.
Chci poděkovat všem
sponzorům, vedení
parlamentu a Tomáši
Forstovi, který šatny
vymaloval v barvách,
tvořících nádhernou
barevnou mozaiku.

Foto poskytl autor článku
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Poděkování:

ROZLOUČENÍ PÁŤÁKŮ
Dne 28. června se děti z 5. C, ZŠ Nejdek, náměstí,
rozloučily se svojí třídou i se svými učitelkami. Během
dopoledne děvčata s p. uč. Vrzalovou připravila
báječné občerstvení. Odpoledne, když jsme se my
rodiče, děti i p. učitelky sešli, předvedly děti krátký
program. Všichni jsme společně zavzpomínali na
uplynulé roky. Bylo to příjemně strávené odpoledne.
Děkujeme, rodiče dětí 5. C

776 198 109
Studijní centrum BASIC,
Jugoslávská 1706/3, Karlovy Vary
karlovyvary@basic.cz, www.basic.cz

Základní umělecká škola Nejdek přijme nové žáky ke studiu
hudebního nebo výtvarného oboru ve šk. roce 2010/2011.

Šatny v novém

VANDALISMUS NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ
výzva občanům

Dne 3. srpna došlo k úmyslnému poškození skla u 1. zastavení na Nejdecké křížové
cestě. Vyzýváme občany, kteří se v tento
den, v době od 15 do 20 hodin, pohybovali na křížové cestě a zahlédli skupinu
osob, která se zdržovala v okolí první kapličky, aby poskytli informace MěP Nejdek
– telefonicky (tel. č. 353 826 629), osobně
nebo anonymně, popřípadě písemně do
schránky MěÚ Nejdek.
Nejdecká křížová cesta byla obnovena
teprve před dvěma lety, díky úsilí OS JoN - Jde
o Nejdek, za podpory města Nejdku. Stala se

Nejdecké listy |

září 2010

Jan Tóth,
ZŠ, nám. Karla IV.

Nabídka zájmových kroužků
DDM při ZŠ, Karlovarská ul.
na školní rok 2010/2011
KROUŽEK
Určeno
školákům I. st. a předškolákům
Aerobik
Angličtina
školákům I. st. a předškolákům
školákům I. st. a předškolákům
Gymnastika
školákům 1.-6. roč.
Hrátky s fyzikou
Keramika
školákům
Košíková
školákům
Kick box
školákům
Letecký modelář
školákům od 3.roč.
Malířský kroužek
školákům I. st.
školákům I. st. a předškolákům
Německý jazyk
školákům I. st. a předškolákům
Pěvecký kroužek
Počítače
školákům
Rybářský kroužek
školákům
Sportovní hry
školákům
Stolní tenis
školákům
Turistický kroužek
školákům
Volné posilování
školákům II.st.
Zobcová flétna
školákům I.st. a předškolákům
Motýlek
předškolákům
Dny a časy schůzek budou zveřejněny
na www.zskarlovarska.cz v průběhu září
a v říjnových Nejdeckých listech.
Růžena Svatošová,
vedoucí DDM
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Okresní přebor žen
ve volejbale 2010/11
podzimní kolo
1. kolo čtvrtek 2. 9. 2010
WITTE B - Dvory A, VK B - WITTE A
2. kolo úterý 7. 9. 2010
Nová Role - WITTE B, WITTE A - Dvory B
3. kolo úterý 14. 9. 2010
Ostrov B - WITTE B, WITTE A - Borek
4. kolo úterý 21. 9 2010.
WITTE B - Borek, Liapor - WITTE A
5. kolo čtvrtek 23. 9. 2010
VK B - WITTE B, WITTE A - Dvory A
6. kolo čtvrtek 30. 9. 2010
WITTE B - Liapor, Dalovice - WITTE A
7. kolo úterý 5. 10. 2010
Dvory B - WITTE B, WITTE A - Ostrov B
Začátky vždy od 17.00 hodin

Míčové a pohybové
hry pro děti

I v dalším školním roce se budeme snažit
o zdravý pohyb dětí mladšího školního věku
formou míčových a pohybových her konaných od 7. října, vždy ve čtvrtek od 17 do 18
hod. v tělocvičně ZŠ Karlovarská.
Přijít mohou kluci i holky ve věku od 6 let ve
vhodném sport. oblečení, se sport. obuví se
světlou podrážkou a pololetním příspěvkem
na pronájem tělocvičny ve výši 250 Kč.
Máte-li zájem o bližší informace, můžete
napsat dotaz na e-mail: volejbalovetety@
seznam.cz nebo přijít osobně na některý
z podzimních zápasů okresního přeboru žen.
Informace o činnosti oddílu najdete na vývěsce na náměstí Karla IV. 560 a na stránkách:
www.witte-tety.blog.cz, skwitte.blog.cz.
Hlavním partnerem je WITTE Automotive
Nejdek.
Pokusíme se, aby si děti sport oblíbily a pohyb byl pro ně ve volném čase samozřejmostí. TĚŠÍME SE NA VÁS!
Miroslava Voláková

září 2010
Noční orientační běh Křížovým vrchem
Stejně jako v minulých letech pořádá oddíl orientačního běhu TJ Jiskra Nejdek
noční orientační běh Křížovým vrchem pro všechny věkové kategorie,
pokročilé i příchozí začátečníky.
Datum závodu:
Centrum závodu:
Přihlášky:
Start:
Tratě:

4. září (sobota)
Osvětimská ulice, u Jáchymovských domů
od 19 do 20 hodin v centru závodu

ve 21 hodin (pokud bude alespoň šero)

T1 - cca 1 km  pro nejmenší děti s rodiči
T2 - cca 2 km  pro starší děti, které již mají zkušenosti
			       s orientačním během
			
T3 - cca 3-4 km pro zkušené borce  
Startovné:
jednotné 20,-Kč
Těšíme se na vaši účast s pořádnou funkční baterkou a odvahou proběhnout se
ztemnělými pěšinkami Křížového vrchu.
Jaromír Frey,
oddíl orientačního běhu

Informace z FK Nejdek
FK Nejdek děkuje všem svým příznivcům za podporu v minulé sezoně. Náš klub se stal
nejnavštěvovanějším domácím týmem v krajské 1.B třídě. Dohromady vidělo domácí zápasy
všech oddílů FK Nejdek 2500 diváků (zdroj ČMFS) ! Doufáme, že si i v nastávající sezoně
najdete cestu na nejdecký fotbalový stadion, kde se v co nejlepším světle pokusíme reprezentovat naše město a partnery našeho klubu spolu s několika novými hráči, trenéry a v čele
s novým vedením. Navštěvovat tak budete moci družstva A a B mužů, dorostenců, žáků a
přípravky. Více informací najdete na www.fknejdek.cz. Na těchto stránkách naleznete také
Diskuzní fórum, kam můžete přispívat svými připomínkami a postřehy.
Rozpis domácích utkání pro měsíc září:
So 4.9. 17:00 “A“ – Sokol Teplá
So 4.9. 10:00 Žáci – Sokol Pernink
Ne 5.9. 12:00 Dorost – 1.FC K. Vary
Ne 12.9. 10:00 Přípravka - turnaj
Ne 12.9. 15:00 „B“ – Baník Pila
So 18.9. 10:00 Žáci – Sokol Útvina
So 18.9. 16:30 „A“ – FK KEMA Skalná
Ne 19.9. 12:00 Dorost – FC Frant. Lázně
So 25.9. 10:00 Žáci – FK Ajax Kolová
Ne 26.9. 15:00 „B“ – Sokol Sadov
Út 28.9. 10:00 Žáci – Baník Pila
So 2.10. 16:00 „A“ – Sokol Pernink
Ne 3.10. 12:00 Dorost – 1.FC K.Vary „B“

Mgr. Zbyněk Draxal,
sekretář FKN

V Nejdku volejbal umí (nejen WITTE tety)

Skončila antuková volejbalová sezóna a můžeme s potěšením říci, že byla úspěšná. Pod hlavičkou hlavního partnera klubu - WITTE Automotive
v Nejdku - hrála okresní soutěž dvě družstva žen
a jedno družstvo mužů.
V ženské soutěži   odehrálo každé družstvo
v podzimní části osm zápasů a v jarní části deset
zápasů. Muži jsou v soutěži rozděleni do dvou
skupin. Nejdečtí na podzim hráli pět zápasů a na
jaře devět. Letošní jarní počasí volejbalistům a volejbalistkám moc nepřálo. Hrálo se i v dešti nebo
těsně po něm. Teploty kolem 10°C nebyly nic
neobvyklého.
Ženské „áčko“ získalo v zimních měsících do
družstva novou posilu, Káťu Pilařovou, která se přistěhovala s rodinou z Liberce, a  tak se
po nevydařeném podzimu podařilo v jarní části
všechny zápasy vyhrát a tím vyhrát i celou soutěž
okresního přeboru.
„Béčko“ nejdeckých žen mělo po podzimní
části mistrovských zápasů okresního přeboru a v
návaznosti i po prvních třech turnajích zimní ligy
hrané v tělocvičnách nastartováno ke krásnému
umístění. Bohužel se jim v jarní části dařilo jen střídavě a tak skončily na 6. místě z deseti družstev.

Muži hráli s vypětím všech sil. Umístili se spolu
s dalšími třemi družstvy okresu na 1. místě. Bohužel
se tradice dobrého mužského nejdeckého volejbalu  blíží k zániku. Muži si nevychovávají své nástupce
v žádném přípravném sportovním kroužku.
Doufáme, že se časem podaří z dětí - chlapců
i děvčat - preferujících míčové a pohybové hry vychovat nadějné mladé volejbalistky i volejbalisty,
kteří budou mít rádi volejbal a pohyb s volejbalem
spojený stejně tak, jako ho máme rádi my.
Novou antukovou sezónu začne volejbalový

oddíl opět 2. září 2010 prvními mistrovskými zápasy. Otevřený podzimní turnaj smíšených družstev - 3. ročník WITTE TETY CUP 2010 - se bude
konat 11. září 2010.
Aktuální informace o dění v klubu můžete
sledovat ve vývěsce klubu na náměstí Karla
IV. 56O a nebo na našich webových stránkách
www.witte-tety.blog.cz ww.skwitte.blog.cz
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RC Zvoneček - Dětský svět Nejdek, o.s.
informuje o aktivitách pro rodiny s dětmi:

ZÁPISY DO KURZŮ A
KROUŽKŮ 13. - 15.9. v
9.00-12.00 hod. v RC
Zvoneček
(přízemí Domu s pečovatelskou
službou,
Dvořákova ulice)
Začíná nový školní rok a
po prázdninové pauze se
opět rozbíhají naše kurzy
Hrátky s batolátky, Veselá
výtvarka, Spiel mit! - hrátky v němčině
pro děti, Angličtina pro dospělé s Luckou
(jak kurz pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé) a Logopedie pro děti. Zároveň nabízíme možnost doučování  AJ.
Kurzy se rozeběhnou v týdnu od 20.9., rozvrh hodin bude upraven na základě potřeb
klientů po zápisech a bude k nalezení na webových stránkách sdružení.
Dětský koutek na oslavě partnera našeho sdružení fy WITTEautomotive, spol. s.r.o. Sobota
18.9. v 10.00-18.00 hod. na hřišti Slavie
v Karlových Varech
Na sportovním dni uspořádaném v rámci
oslav 18 let fungování fy Witte se postaráme o zábavu vašich nejmenších. Poměřit

síly budou moci sami se sebou i mezi sebou
v jednoduchých a zábavných disciplínách.
Drakiáda Sobota 25.9. ve 14.00 hod.
na Tisové, sraz u Krásné vyhlídky
V případě příznivého počasí, tzn. relativního sucha a dost větrna, si spolu užijeme tradiční podzimní zábavu - pouštění draků. Sraz
bude u restaurace Krásná vyhlídka, poté se
přesuneme na větrné louky na Tisové a zkusíme vyletět co nejvýš a nejdál.
Dětská burza - 2. polovina října
Upozorňujeme maminky, že oblečení, doplňky, sportovní vybavení, hračky, knížky a
mnohé další budou moci prodat a koupit na
další hojně využívané tradiční zvonečkové
burze. Termín vyjde v říjnovém čísle NL.
Upozorňujeme vás, že nejaktuálnější informace o našich akcích a případné změny
v jejich konání se dozvíte na webu sdružení.
Přejeme krásně barevný podzim a těšíme
se na osobní setkání s vámi a vašimi dětmi
při akcích našeho sdružení.
733 391 796, rczvonecek@seznam.cz,
www.detskysvet.nejdek.net
Silvie Flídrová,
Dětský svět Nejdek, o.s. a RC Zvoneček

První Bernovskej pohár
ve volejbale

Občanské sdružení  Veselý Bernov zorganizovalo na konec školního roku v sobotu
26. 5. 2010 velkou sportovní akci s názvem
1. Bernovskej pohár ve volejbale. Touto akcí
se pokřtilo naše nové hřiště. Za podpory
města a obětavých Bernováků proběhla tato
sportovní akce lépe než zdárně. Do turnaje
se přihlásilo osm družstev z různých koutů Nejdku a jeho okolí.   Každé družstvo se
prezentovalo svým názvem, vlajkou a bojovým pokřikem.   Názvy samotných družstev
stojí za zmínku.  Družstvo Beranů z Bernova,
Bílý balet Nejdek, Čerti z ráje za Rájec,
Divočáci z Limnické ulice, Náplava - chalupáři
z Bernova, Rudenští zabijáci z Rudné, samozřejmě Veselý Bernov a nakonec Zahradní
pijani ze Zahradní ulice. Turnaj probíhal  celý
den až do večerních hodin.  Počasí akci přálo
a atmosféra  u nás v Bernově byla výborná.
Po dlouhých bojích u sítě vybojovalo prvenství družstvo Bílého baletu z Nejdku, na druhém místě skončili Zahradní pijani a na třetím
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KLUB SENIORŮ
Skončily prázdniny a my
jsme připravili pro seniory:

2. září - zájezd autobusem do jižních Čech,

zámek Blatná a zámek Lnáře. Odjezd autobusu z aut. nádraží v Nejdku v 7.30 hod., zastávka u Rolavy. Poplatek l20,-Kč na vstupy,
autobus z velké části hradí město Nejdek.

15. září - Den seniorů v K. Varech v nové
sportovní aréně, kde vystoupí několik tanečních souborů a dechová hudba VESELKA.
Odjezd z aut. nádraží v Nejdku ve 12.30 hod.,
zastávka u Rolavy. Autobus zdarma, vstupné
20,- Kč. Přihlaste se v CK SELMA na náměstí.
Pro turistky připravila
p. Syrovátková dva výšlapy:

7. září - odjezd vlakem z nádraží v 13.05

hod. do Horní Blatné, dále Blatenský vrch,
Vlčí jámy a zpět Nejdku.

22. září - odjez vlakem v 13.05 hod. do
Sejfů, dále Liščí kout, Nové Hamry, Nejdek.
Přejeme pěkný podzimní měsíc září
a těšíme se na vaši účast
Eva Rudolská,
rada Klubu seniorů

Připomínáme:
Svaz postižených civilizačními chorobami
připomíná všem přihlášeným

na zájezd
v sobotu 18. 9. 2010

Čerti z ráje.   Vítězové obdrželli bohaté odměny.  Ovšem,  na závěr je třeba říci, že my,  
„veselí bernováci“, ač jsme neuhájili sportovní
prvenství,   jsme vlastně díky zvládnuté akci,
která přinesla lidem pohodu,   zábavu a radost ze setkání, vyhráli na plné čáře.
Dagmar Halapejová,
o.s. Veselý Bernov

do PARKU BOHEMINIUM
(miniatury) v Mariánských Lázních
a skanzenu DOUBRAVKA u Chebu
odjezd autobusu v 8.00 hodin
z aut. nádraží se zastávkou u Rolavy.
Pokud se nemůžete zájezdu
zúčastnit, nahlaste tuto skutečnost
nejpozději do 10.9. 2010
paní Habajové do cestovní kanceláře
SELMA TRAVEL
(na náměstí - vedle bývalé GALANTERIE)
nebo na tel. číslo 720 279 650, či
tel. č. 737 388 546 p. Jandové.
Těšíme se na vaši účast!
Ludmila Jandová,
SPCCHO

Miroslava Voláková,
SK WITTE Nejdek „A“

Hlavní partner:

Foto poskytl autor článku

Fotografie poskytl autor článku
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Historie a současnost Nejdecka očima
českých a německých výtvarníků

Ve dnech 13.-18. července se v Nejdku
uskutečnil 4. ročník „Česko-německého
setkání výtvarníků“. Výtvarný workshop
pro neprofesionální umělce a umělkyně pořádaly Dům kultury Ostrov, Kultur
+ Kommunikationszentrum Malzhaus e.V.
Plauen za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Pracovní podmínky a tvůrčí
zázemí výtvarníkům a výtvarnicím vytvořila společnost WITTE Automotive v Nejdku.
Výtvarné práce byly pro veřejnost k zhlédnutí
zdarma v recepci nejdeckého výrobce zamykacích systémů pro automobilový průmysl od
19. července do 6. srpna vždy od 16 do 20
hodin.
Vernisáž byla důkazem, že společné téma,
v letošním roce „Propojení historie a současnosti Nejdecka“, bylo pro výtvarné umělce
a umělkyně z obou stran hranice příležitostí znovu se setkat, posoudit své výtvarné
práce a utužit vzájemná přátelství. Letošní
workshop doplnily poutavé přednášky o historii Nejdecka (kronikář Nejdku Mgr. Andrš
a Heřman Kouba) a průmyslové současnosti
v podobě prohlídky výrobních provozů WITTE

Foto poskytl autor článku

Automotive v Nejdku. Duchovní stránku a vý- německých výtvarníků a výtvarnic pod vedetvarnou inspiraci mohli účastníci workshopu ním profesorky Vlasty Wasylukové.
čerpat při návštěvách nejdecké křížové cesty
či římskokatolického kostela v Nejdku. Setkání
Mgr. Martina Poštová,
svedlo do jedné výtvarné dílny 6 českých a 8
Interní komunikace a PR

Pionýrská skupina Nejdek se baví, pomáhá a soutěží
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Nejdek ve víru výročí
50 let od otevření základní školy

Již po roce 1945 probíhaly debaty o stavbě nové nejdecké školy, což v následujících
letech narazilo na problém nedostatku finančních prostředků. Ve druhé polovině 50.
let nabraly plány reálných rozměrů a budova tak mohla růst. Vzhledem k velkému počtu zdejších dětí hrozil dokonce trojsměnný
provoz ve vyučování. Ještě v únoru 1960 byl
termín začátku vyučování v září téhož roku
ohrožen, ale vše nakonec dopadlo dobře,

Školní rok 1916/17 se vyznačoval na jedné
straně nedostatkem kvalifikovaných učitelů  
(Franz Görg, jun. byl ředitelem školy, Eduard  
Klemm výpomocným učitelem) a na druhé
straně politickými událostmi ve Vídni. Dne
21. listopadu 1916 zemřel císař Franz Josef I.
a dne 30. prosince 1916 byl korunován císař Karel 1. na krále Uherska, Sedmihradska,
Chorvatska a Slovinska. Kronikář dále uvádí,
že dne 6. prosince byla obsazena Bukurešt
polním maršálem Mackensenem, a že to
byla dějinná událost světového významu  
(Asi podle vlastního obzoru pisatele! - pozn.
překl.).
Začátkem roku 1917 byla zima bohatá na

bez dalších komplikací. Dne 1. září 1960 byla
slavnostně otevřena Základní devítiletá škola v Nádražní ulici. Součástí programu bylo
několik proslovů, slova se ujal i ředitel Václav
Nohejl. V prvním školním roce ho zastupovali Marie Kořínková s Karlem Uzlem. Zařízení
pojalo celkem 691 žáků, kteří byli vzděláváni
29 učiteli.  
Od září 1975, kdy byla sloučena pod jednu
správu se sousední základní devítiletou školou

ŠKOLA v POZORCE
sníh. Dva dni nebyly cesty schůdné a škola
byla zavřená. Během února a března 1917 se
projevil nedostatek uhlí a četné školy, včetně pozorecké, byly na týdny zavřeny. Dne 27.
dubna mělo Její Veličenstvo císařovna Zita
jmeniny, které se oslavovaly tak, že se škola  
zúčastnila slavnostní bohoslužby v kostele sv.
Martina v Nejdku. Obdobným způsobem se
slavily narozeniny Jejího Veličenstva dne 9.
května.
V důsledku všeobecného nedostatku
potravin nastalo v tomto roce beznadějné
zdražování. Některé potraviny se zdražily na
pěti až desetinásobek, zelenina dokonce na
dvacetinásobek!

Dne 23. srpna 2010 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustil milovaný
manžel a tatínek
pan Walter Tomeš
Za vzpomínku děkují manželka a syn.
Dne 27. 9. 2010 uplyne 20 let, kdy zemřel
pan Pavel Uhlík
S láskou a bolestí vzpomíná rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Uhlíkova.
Foto poskytl autor článku

Máme už sice po prázdninách, ale před
prázdninami se Pionýrská skupina Nejdek zúčastnila dvou zajímavých akcí: Bambiriády a
Pionýrské stezky, které ještě za zmínku stojí.
Bambiriáda je celorepubliková každoroční
přehlídka činnosti občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v České republice.
V každém kraji je vybráno město, kam se sjedou zástupci sdružení z toho kterého kraje a
prezentují svoji činnost. Z Nejdku na letošní
karlovarskou Bambirádu do Chebu v sobotu
22. května 2010 jeli také Debrujáři (debrujar.
adam.cz) a klub BEZ (www.100py.cz).
Vypravili jsme se na cestu po stáncích
všech sdružení, které tu předváděly ukázky ze své činnosti. Kluky nejvíc zaujal stánek
Armády ČR a holky si hned vedle vyrobily
slušivý klobouček z novin s krepovou pentlí,
který jim poskytl i trochu stínu. Na prostranství před hlavním pódiem nás zaujalo vystoupení malých chebských mažoretek. Na pódiu
pak předvedli své umění karatisti z Ostrova.
Zastavili jsme se také u soutěží habartovských

a březovských pionýrů, kteří měli největší
stanoviště. V restauraci u řeky jsme se naobědvali. Ještě jsme se svezli po Ohři na motorovém člunu a na závěr jsme si vyšlápli na
chebský hrad a do muzea.
Na Bambiriádě jsme nebyli jen za zábavou.
Debrujárům jsme na začátku bambiriádního
dne pomohli odnést věci na jejich stanoviště
a členům klubu BEZ jsme na konci dne pomáhali skládat stan.
Pionýrská stezka je celostátní postupová
soutěž pionýrských oddílů a skupin, které se
však mohou zúčastnit i členové jiných sdružení. Na táborovou základnu Bystřina poblíž
Březové u Sokolova v sobotu 6. června 2010
přijely týmy soutěžících z pionýrských skupin
Březová, Habartov a Nejdek, a také ze sdružení A-TOM Bukovany a KSKD-Duha Sokolov.
Na trase závodu v náročném přírodním
terénu je čekala stanoviště skládanka, ohně,
rostliny, živočichové, uzle, stopy, pohádky,
pochodové značky, topografické značky,
vzduchovka, stan, šifry, památky, orientace,
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na náměstí, se v objektu nacházel a doposud
nachází první stupeň. Zástupci ředitele školy
pro 1. stupeň se stali od roku 1975 tito pedagogové: Milada Vaňková, Jaromír Vaněk, Eva
Dejlová, Václav Tesárek, Zdena Spaziererová,
Květoslava Staňková a Hana Dlouhá.
Autor článku vyjadřuje poděkování Mgr.
Igoru Gubičovi, řediteli ZŠ náměstí, za zpřístupnění školní kroniky pro tento článek.
Mgr. Pavel Andrš

Několik příkladů dřívějších cen: maso - dříve 2 K/kg nyní 12 - 15 K/kg! Stejný nárůst
ceny byl u vepřového sádla. Máslo se naproti
tomu zdražilo pouze na 200% původní ceny.
Pivo se zdražilo o 200%, čerstvé zelí je 20krát
dražší, množství, co dříve stálo 10 haléřů, je
nyní za 2 Kč ( t.j.1900%). V takových, na výsost smutných poměrech se učitelstvo dostalo do nouze. Přídavky platové zdaleka nekryly
zvýšené výdaje. K tomu se učitelstvu pověsily
na krk různé nevděčné úkoly. Práce, nedostatek peněz a hlad byl náš úděl!
Linus Vrba,
vybral a přeložil
z Chronik der Schule Gibacht

Dne 9. 8. 2005 uplynulo 5 smutných let,
kdy utichlo zlaté srdce
naší milované maminky
paní Marie Baumgartlové z Fojtova
S láskou vzpomínají syn Jiří s rodinou
a dcera Jana s rodinou.
Utichla ústa tvá, přestalo srdce bít.

Foto poskytl autor článku

morseovka a souhvězdí. Kdo nebyl zrovna na
trati mohl si zahrát vybíjenou. Po doběhnutí
do cíle na každého čekal vydatný oběd a odpoledne svačina. Před odjezdem byl svolán
nástup.
Jásali jsme radostí, když jsme získali 1.místo (Jakub, Vasil), 3. místo (Míša, Karolína) a
5. místo (Miriam, Melánie) v kategorii B (1012let) a 5. místo (Míra, Pavel) v kategorii C
(13-15 let). Všichni naši závodníci se totiž zúčastnili závodu poprvé.
Největší pozdvižení však způsobila zpráva
hlavního rozhodčího, že jsme obsadili 2. místo v soutěži o putovní pohár Pionýrské stezky Karlovarského kraje spolu s KSKD-Duha
Sokolov. Půl roku budeme opatrovat pohár
my a půl roku „duháci“ ze Sokolova.
Fotky z akcí si můžete prohlédnout
na stránkách www.psnejdek.wz.cz.
Bc. Vladimír Uhlíř,
vedoucí Pionýrské skupiny Nejdek

Dne 10. 8. 2010 uplynulo 35 let,
kdy navždy odešel do hasičského nebe
pan Hasič Gerhard Třeba
Nezapomněli jsme - čest jeho památce!
Hasiči Pozorka.
Jen ten, kdo ztratil svého blízkého, ví,
jak každá vzpomínka na něj bolí.

Dne 30. 8. 2010 to bylo 30 let,
kdy nás navždy opustil
pan Václav Beran
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 22. 7. 2010 uplynul 1 rok
od úmrtí našeho milovaného
bratra, švagra, strýce
Pavla Hormandla
S láskou a bolestí vzpomínají
sestra s rodinou.

Dne 27. 7. 2008 nás opustil náš
bratr, otec, děda
pan Milan Kronus
Vzpomíná celá rodina.

Dne 31. 7. 2010 uplynulo smutných 16 let,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička, teta
paní Iva Hormandlová
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Yvona Malíková s rodinou.

Dne 19. 9. 2010 uplyne rok,
kdy nás navždy opustila
manželka, maminka a sestra
Zdeňka Schmocková
S láskou vzpomíná rodina a příbuzní.
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Tábor s Beruškou 2010

Informace z knihovny

aneb Zmizení profesora Lázničky
Všechno táborové dění odstartoval redaktor Žebírko, který na přírodovědecké
konferenci informoval o zmizení významného českého vědce, prof. Lázničky, kdesi ve»
Stolových horách Venezuely. Výzvu k záchraně profesora přijaly televizní stanice, které
oslovily děti (tj. delegáty konference) k účasti,
a významně sponzorsky výpravu podpořily.
Peníze ovšem nestačily, před odletem si tedy
děti musely zajistit zbytek financí vlastním přispěním. Vyráběly a své výrobky prodávaly na
trhu v Sušici, pomáhaly druhým. A odlet do
neznáma. Děti, celé natěšené, že teď slavně
najdou Lázničku, zjišťovaly, že než se vůbec
dostanou do míst pravděpodobného přebývání profesora, musí se spoustu věcí pro
život v divočině naučit: lovit, přespávat v provizorních přístřešcích, hlídat tábor před vetřelci, slézat stolové hory... Záhadný indiánský

mladík se čas od času objevil v táboře výpravy a předával jim zprávy z profesorova zajetí
spolu s jeho deníkem.
Profesor chtěl při své cestě po stolových horách Venezuely dokázat platnost
Darwinovy teorie, místo toho ale narůstaly
jeho pochyby o její platnosti. Děti si tedy nejen připomněly teorii o vývoji druhů, ale měly
možnost se i seznámit s nejzávažnějšími vědeckými argumenty proti této teorii.
Profesor Láznička byl nakonec nalezen a
zachráněn v divoké strži Roquetas de gato.
Přiveden do tábora byl i jeho úhlavní nepřítel,
dobrodruh Joachim Stiller.
A na závěr tisková konference: jednotlivé
expediční týmy pro „svou“ televizní stanici
průběžně dokumentovaly dobrodružnou
cestu obrazem i slovem. Svá díla poprvé
představily veřejnosti a médiím právě zde.

Pozvánka na cestovatelskou besedu

Z GRÓNSKA NA SKOK DO NEJDKU
pátek 8. října 2010 v 18.00 hodin

Kinokavárna Nejdek
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Byla to velká sláva. Nejenže děti shromáždily
spoustu cenného dokumentačního materiálu, odnesly si nevšední zážitky, ale přivezly s sebou do Čech i ztraceného profesora
Lázničku, který jim všem za to poděkoval.
Touto cestou děkujeme i my, a to všem
sponzorům, kteří podpořili naši práci s dětmi.
Děkujeme! Táborové fotografie naleznete na
www.100py.cz
Podzimní víkendové setkání účastníků
tábora s Beruškou
Zveme všechny účastníky tábora na víkendovku ve dnech 15. - 17. října 2010 v Perninku.
Účastnický poplatek 500,- Kč. Přihlášky zasílejte, prosím, do 1. října 2010 paní Renatě
Jirušové (renata.jirusova@volny.cz)
Jaromír Trtík,
B.E.Z. klub

Počátek roku 2010 jsme znovu strávili
v Grónsku. Zaznamenali jsme nové poznatky a
vědomosti při cestách přírodou, plavbami mezi
obrovskými ledovými horami a samozřejmě
při setkání s dlouholetými přáteli, rybáři, lovci, osobnostmi umění a kultury i s vrcholnými
představiteli současného politického života.
Rádi se s vámi o ně podělíme, stejně jako
s posluchači a diváky při televizních a rozhlasových vystoupeních. Naše vzpomínky na
Nejdek jsou stále silné, neboť jsme zde před
25 lety žili.
Z Grónska na skok do Nejdku přijedeme
ihned po našem účinkování na světovém festivalu TOURFILM 2010 v Karlových Varech a přivezeme i svůj film z Grónska.

Městská knihovna zahajuje od září obvyklý provoz - všechna oddělení budou otevřena třikrát
v týdnu - v pondělí, úterý a ve čtvrtek, v pobočce bude otevřeno každé úterý.
Během prázdnin byly nakoupeny nové tituly knih pro dospělé čtenáře - nejen beletrie (detektivky, romány pro ženy, thrillery, historické romány), ale i naučné literatury. Jejich seznam si
můžete prohlédnout v on-line katalogu na webových stránkách knihovny, čtenáři knihovny si je
mohou zarezervovat za poplatek 5,- Kč za titul.
I v dětském oddělení přibyla spousta nových knih,  knihovnice také připravily program pro
děti na celý podzim - besedy, soutěže, testy a oblíbené výtvarné dílny. Novinkou budou „herní
odpoledne“ v dětském oddělení. Každý měsíc bude probíhat turnaj v některé společenské hře např. dáma, člověče, nezlob se; scrabble, pexeso. Bližší informace (termíny a pravidla) se dozvíte
na plakátcích v knihovně, v infocentru nebo na webu knihovny.
První výtvarná dílna po prázdninách - Vzpomínka na prázdniny - se bude konat ve
středu 22. 9. od 14.00 hodin v dětském oddělení. Děti budou vyrábět ozdobné rámečky
na fotografie z prázdnin.
V čítárně knihovny si mohou čtenáři v příjemném prostředí přečíst denní tisk (Karlovarské
noviny) nebo si vypůjčit domů některý z 50 titulů časopisů, které knihovna odebírá. Jsou zde
k dispozici časopisy s různou tematikou (zahrádka, bydlení, cestování, ruční práce, zdraví a
životní styl, časopisy pro ženy a společenské týdeníky). V čítárně si také můžete půjčit knihy
s regionální tematikou, průvodce a mapy. Čtenářům jsou k dispozici čtyři počítače s připojením
na internet a tiskárna s kopírkou.
Čítárna slouží také jako výstavní Galerie @ a pořádají se zde výstavy především fotografií
nejdeckých autorů, ale také výstavky ručních prací. V září bude zahájena výstava fotografií
pana Josefa Sedláčka pod názvem Nejdek trochu jinak. Tyto fotografie vznikly v roce 2009
a uvidíte na nich své město, jak ho možná neznáte.
Pobočka knihovny je od září otevřena každé úterý, i zde na čtenáře čekají nové knihy, a pro
dětské návštěvníky soutěže a besedy na různá témata. Pro čtenáře je též k dispozici počítač
s připojením na internet a tiskárna.
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O ČETBU K NÁVŠTĚVĚ KNIHOVNY
A TĚŠÍME SE NA KAŽDÉHO NOVÉHO ČTENÁŘE.
Jana Vítková,
městská knihovna

Městská knihovna v Nejdku
vás srdečně zve na výstavu fotografií
JOSEFA SEDLÁČKA

NEJDEK
TROCHU JINAK

Na přátelské setkání se těší
Alena a Jaroslav Klempířovi
Cestovatelská beseda je věnována
sponzorsky městu Nejdku
a jeho obyvatelům.

Rádi bychom touto cestou poděkovali sestřičkám z Domácí péče
s vedoucí p. Odlovou a sestřičkám
p. Hečkové, Poláčkové a MUDr. Kincovi
za laskavý přístup a péči o mého manžela při  jeho nemoci.
Manželé Kubicovi

Děkujeme touto cestou všem,
kteří se dne 20. 7. 2010
přišli naposledy rozloučit
s naší maminkou
paní Jarmilou Rabasovou.
Děkujeme za květinové dary
a vyjádření soustrasti.
Rodiny Staňkova a Rabasova

33. KONCERTNÍ SEZONA
KRUHU PŘÁTEL HUDBY V NEJDKU

Členem Kruhu přátel hudby se stane každý občan od 15 let, který si zakoupí předplatné na celý cyklus osmi koncertů. Stálá a
přenosná vstupenka za 390 Kč (studentská
a učňovská mládež, nepracující důchodci za
250 Kč) poskytuje volný vstup na koncerty
KPH v Nejdku a přednostní právo účasti
na zájezdu (symfonický orchestr), dále dostanou členové brožuru s programy všech
koncertů s informacemi o umělcích.
Vstupné na jednotlivé koncerty pro nečleny KPH je 100 a 70 Kč. (Člen KPH tedy zaplatí za stálou vstupenku 50 % její skutečné
ceny). Školní mládež může navštěvovat koncerty KPH v doprovodu rodičů nebo jiných
plnoletých občanů zdarma. Abonentní průkazku si mohou zájemci koupit v infocentru Nejdek (budova kina), nebo si ji mohou
opatřit 14. září 2010 v 19 hodin v Městském
kině v Nejdku na prvním koncertě sezony.
Ing. Lubomír Vítek,
předseda KPH Nejdek

Přehled koncertů

Poděkování:

Nejdecký amatérský fotograf
představuje naše město,
jak ho možná neznáte

14. 9. 2010 - Městské kino
Jana Potůčková - flétna
Aleš Vítek - klavír
19. 10. 2010 - evangelický kostel
Duo Teres - housle, kytara
16. 11. 2010 - Městské kino
Martin Vojtíšek - klavír
18. 1. 2011 - Městské kino
České trio
15. 2. 2011 - Městské kino
Colour bass duo
15. 3. 2011 - Městské kino
Eva Garajová - mezzosoprán
Daniel Wiesner - klavír
19. 4. 2011 - Městské kino
Art trio Bohemia
10. 5. 2011 - evangelický kostel
Ivana Pokorná - harfa
Petr Přibyl - viola

Fotografie si můžete prohlédnout
v Galerii@
v září až říjnu 2010
Městská knihovna v Nejdku
dětské oddělení
pořádá výtvarnou dílnu

VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY
Přijďte si vyrobit rámeček na fotografii
nebo pohled z prázdnin
Kdy: středa 22. září od 14.00 hodin
Kde: dětské oddělení
Poplatek: 30,- Kč
S sebou si přineste fotografii nebo pohled z místa,
kde jste trávili prázdniny.
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Kam za kulturou:
Muzeum Karlovy Vary

příspěvková organizace Karlovarského kraje
pobočka Nejdek
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
St – Ne 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30

Stálá expozice národopisné sbírky
z Nejdecka a Krušnohoří
Výstava
do 26.9. 2010
ROMANTICKÉ CESTY ZANIKAJÍCÍ KRAJINOU
MEDARDU
Tématicky uspořádané fotografie Světlany Kuncové
a Ing. Rudolfa Tyllera ukazují,
že i těžbou zničená a ztracená krajina
vyuhlených lomů Libík a Medard získala po opuštění
lidmi nové a opravdu zvláštní kouzlo
DOPROVODNÁ PŘEDNÁŠKA
23.9. 2010 od 17 hodin
ROMANTICKÉ CESTY ZANIKAJÍCÍ KRAJINOU
MEDARDU
Autoři výstavy S. Kuncová a R. Tyller vyprávějí
o měnící se podobě krajiny na Sokolovsku
Výstava
od 1.10. do 7.11. 2010
DRUHÁ SVĚTOVÁ válka
Výstava přibližuje průběh 2. světové války
nejen ve světě, ale také dění na Karlovarsku
VERNISÁŽ VÝSTAVY DRUHÁ SVĚTOVÁ válka
30.9. 2010 v 17 hodin
Fotogalerie ZELENÁ SEDMA

nám. Karla IV. 241, tel. 353 240 135, 353 925 708
otevřeno Po - Pá 8 - 17 hod., So 8.30 - 14 hod.

VÝSTAVA
od 1.9. do 31.10. 2010
ZVÍŘE
Výstava fotografií manželů Vášových,
členů KPF v Sokolově
Galerie @

nám. Karla IV. 398, tel. 353 925 186
přízemí Městské knihovny (internetová čítárna)
otevřeno Po - Út - Čt 13 - 17 hodin

VÝSTAVA
od 1.9. do 31.10. 2010
NEJDEK TROCHU JINAK
Výstava fotografií Josefa Sedláčka
KINO NEJDEK

nám. Karla IV. 241, 362 21 Nejdek
Tel.: 353 240 135, tel/fax: 353 925 708
Kontakt - R. Jelínková

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
12.9. 2010 v 15 hodin
JAK SI KUBA MARJÁNKU ZASLOUŽIL
Divadlo Kapsa Andělská Hora
Velký sál kina, vstupné 30 Kč
KRUH PŘÁTEL HUDBY
14.9. 2010 v 19 hodin
VEČER S KLAVÍREM A FLÉTNOU
JANA POTŮČKOVÁ - FLÉTNA, ALEŠ VÍTEK - KLAVÍR
Program: J. S. Bach, C. Ph. E. Bach,
J. N. Hummel, R. Schumann, J. Ibert, B. Martinů
Velký sál kina

Co se děje v okolí:
SLAVNOSTI A  POSVÍCENÍ
4.9. 2010
CHODOVSKÉ POSVÍCENÍ
Velké regionální trhy s bohatým kulturním
programem okolí KASS Chodov
11.9. 2010
VARHANNÍ SLAVNOSTI
Varhanní koncerty v kostele sv. Vavřince
v Chodově
11.9. 2010
Slavnost františkolázeňských
ostrostřelců
Velkolepé slavnosti na hradě Seeberg
s inspekční návštěvou císaře Františka Josefa I.
a arcivévody Karla I.
18.9. 2010
DOŽÍNKY NA POŘÍČSKÉ POUTI
Statek Bernard v Královském Poříčí
25.9. 2010
SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI
Jarmark s kulturním programem na náměstí
v Horním Slavkově
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18.

Září

4.

so 17.00
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK

BRIT – Manžel paní Greenové
(Maggie Gyllenhaal) tráví čas
na jednom z bojišť druhé světové války a ona je na všechno
sama. Možná by to zvládla,
kdyby… Kdyby se její tři děti
mezi sebou věčně nehádaly.
Kdyby se její jediná zaměstnankyně, paní Dochertyová,
nezačala chovat jako blázen.
Kdyby na ni švagr Phil (Rhys
Ifans) netlačil, aby mu prodala
svou půlku farmy. A kdyby k
ní z Londýna nepřijeli na dobu
neurčitou synovec a neteř, oba
velmi nesnesitelní. Už tohle je
na jednu ženskou moc, a to
ještě netuší, že jako sup krouží
kolem rodinné farmy záhadný
pan Biggles (Ralph Fiennes), u
kterého má nezvedený Phil nezanedbatelný dloužek. Když je krize nejvyšší, zjeví se za dveřmi známá silueta chůvy s obdivuhodnými schopnostmi.
Stačí jedno letmé rozhlédnutí, aby se ujistila, že dorazila skutečně na správnou adresu. „Když mě potřebujete, ale nechcete, musím tu zůstat. Když
mě chcete, ale už nepotřebujete, musím odejít.“ Vyřčená kouzelná formulka
chůvy McPhee odstartuje sérii magických událostí, během níž dostane každý takovou lekci, jakou si zaslouží, a věřte, že některé výchovné postupy,
zvlášť u dospělých, můžou mít hodně legrační průběh a následky.

černobílé a barevné kopírování do formátu A3
scanování
faxování
laminování do formátu A4
kroužkovou vazbu
předprodej vstupenek do Karlovarského
městského divadla
• veřejný internet

141 minut, titulky

červen 2010

Nejdecké listy
červen 2010
Kde:

Malá tělocvična ZŠ,
nám. Karla IV., Nejdek

Voda-topení-plyn - NONSTOP
Tomáš Horvát
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Nabízíme:
Veškeré instalatérské a topenářské práce
Montáž podlahového vytápění
Výměna stoupaček včetně kanalizace
Montáž kotle na peletky + zelená úspora

Nejdecké listy

Přihlášky a info:
Živa Lípová, tel. 722 137 237 nebo

Tel.: 773 115 034
Email: instalSvoboda@seznam.cz

To p e n í - Vo d a - P l y n - To
P rpoejne ík c- eVo d a - P l y n - P r o j e k c e
To p e n í - Vo d a
• montáže ústředního topení – voda – plyn
• montáže ústředního topení – voda – plyn
www.kouzlotance.websnadno.cz

• montáže kotelen a výměníkových stanic
• montáže kotelen a výměníkových stanic
REHABILITACE
• montáže domovních plynovodů
• montáže domovních plynovodů
• montáže vodoinstalací
• montáže vodoinstalací
POLIKLINIKA• NEJDEK
provádíme regulaci systémů
ÚT Míru 90, 360 17 Karlovy Vary
Závodu
• provádíme regulaci systémů ÚT
• smluvně zajišťujeme havarijní
tel.službu
602 170 572, •353
566 487
smluvně
zajišťujeme havarijní službu
• projekční činnost
projekčníačinnost
Geometrické plány na •zaměření
oddě• revize
• revize
lení pozemků mobil:
včetně
vytyčení.
603 201 047

hledá fyzioterapeutku

Krušnohorská 792
Bližší informace
na telefonním čísle363
72401172Ostrov
045,
IČO:25228731
nebo přímo na pracovišti.
DIČ:CZ25228731

nevhodný do 12 let

Krušnohorská 792
363 01
Ostrov
tel./fax:
353
842 345

603termínech
283 563
Vše za rozumnou cenu a v krátkých

Krušnohorská
792
603 283 563
363 01
tel./fax:
353Ostrov
842 345
IČO:25228731
e-mail: valasekostrov@seznam.cz

e-mail: madlova@geodetka.com
IČO:25228731

e-mail: valasekostrov@seznam.cz
DIČ:CZ25228731
www.geodetka.com

AVAL
Financial

• montáže ústředního topení –
• montáže kotelen a výměníko
• montáže domovních plynovo
• montáže vodoinstalací
• provádíme regulaci systémů
• smluvně zajišťujeme havarij
• projekční činnost
• revize
mobil:
603 201 047

DIČ:CZ25228731

AVAL
Financial

e-m

USA – Toto léto bude
mojzis@avalfinancial.cz
vaše mysl místem činu.
mojzis@avalfinancial.cz
Dom Cobb (Leonardo Di
www.avalfinancial.cz
www.avalfinancial.cz
Caprio) je zkušený zloděj,
Prodej čerpací techniky pro zahradu,
absolutní špička v nebezProdej čerpací techniky pro zahradu,
Prodej
čerpací
pro zahradu,
domácnost i průmysl
* Nebankovní
půjčkyi průmysl
se zástavním
právem
* techniky
pečném umění extrakce:
domácnost
* Nebankovní
půjčkyi průmysl
se zástavním právem
*
domácnost
* Nebankovní
půjč
+
servis,
opravy
a
prodej
náhradních
dílů,
krádeže cenných tajem+ servis, opravy*aPůjčky
prodej náhradních
dílů, byt *+ servis, opravy a prodej náhradních dílů,
na družstevní
*
Půjčky
na
družstevní
byt
*
opravy
el.
motorů.
*
Půjčky
n
ství z hloubi podvědomí
opravy
el.
motorů.
opravy el. motorů.
* Vyplacení exekuce *
*
Vyplacení
exekuce
*
PRODEJ
během snění, kdy je mysl
*
Vypla
na 20 let *
* Splátky ažPRODEJ
domácích vodáren,
nejzranitelnější. Cobbova
ažPRODEJ
na 20 let *
* Splátky
domácích vodáren,
* Splátk
domácích
vodáren,
kalových
čerpadel,
vzácná schopnost z něj
* Garance možnosti
kdykoliv
*
kalových
čerpadel,půjčku doplatit
*
Garance
možnosti
kdykoliv
půjčku
doplatit
*
kalových
čerpadel,
* Garance možnosti
ponorných čerpadel do vrtů,
učinila vyhledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale
ponorných
čerpadel
do vrtů, před dražbou * ponorných čerpadel do vrtů,
* Vykoupení
Vaší
nemovitosti
elektrických motorů,
* Vykoupení Vaší nemovitosti před dražbou
*
také z něj udělala uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval. Teď dostane
* Vykoupení
Vaší n
elektrických motorů,
elektrických motorů,
návrhy a realizace systémů
doba:
6:00 ži– 15:00
Cobb šanci na vykoupení. Jedna poslední akce Provozní
mu může vrátit
normální
návrhy
a realizace
systémů
Provozní
doba:
6:00
–
15:00
Chcete
mít
jistotu
slušného
jednání
u
nebankovního
zdroje?
návrhy
a
realizace
systémů
Provozní
doba:
6:00
–
15:00
„od studny do domu“
Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního
zdroje?
Chcete mít
jistotu slušného
Telefon:
353
925dokona173, 602 764 829
vot, ale jen pokud se mu podaří provést nemožné
– počátek.
Místo
„od studny do domu“
„od studny do domu“
Telefon:poradenství
353 925 173, 602 764 829
Telefon:
353
925302.
173, 602 764 829
Volejte
723
012
přístupný lé krádeže musí Cobb a jeho tým specialistů zvrátit
poradenství
běh věcí.
úkolem
Pozorka
96,Jejich
362 21
Nejdek
Volejte
723
012
302.
poradenství
Volejte 7
Pozorka 96, 362 21 Nejdek
Pozorka 96, 362 21 Nejdek
není myšlenku ukrást, ale vnuknout ji. Pokud uspějí, půjde o dokonalý zločin. Ale sebepečlivější plánování a odborná znalost jefnnemůže
anční pora připravit na
ční por
dc
ční por
ad
fnan
áš jejich krok.
ad
fnan
nebezpečného nepřítele, který nejspíš předvídá každý
Nepřítel,
c
áš
c
PEDIKÚRA
áš
PEDIKÚRA
PEDIKÚRA
kterého mohl čekat jen Cobb. Uznávaný režisér Christopher Nolan natočil
KOSMETIKA
mezinárodně obsazený sci-fi akční snímek Počátek, který vás zavede nejen
KOSMETIKA
Provádíme analýzu potřeb klienta, uzavíráme smlouvy
KOSMETIKA
Provádíme analýzu potřeb klienta, uzavíráme smlouvy Provádíme analýzu potřeb klienta, uzavíráme smlouvy
na různá místa na světě, ale také do intimního a nekonečného světa snů.
a navrhujeme kombince programů se státní
KADEŘNICTVÍ

Osobní a rodinné
finanční poradenství

a navrhujeme205,00
kombince
programů se státní
IKO ArmourShield
Kč/m2
nevhodný do 12 let
podporou s dalšími spořícími i KRYTINA
pojistnými produkty
podporou s dalšími spořícími i pojistnými produkty
KRYTINA
PLECHOVÁ
TAŠKOVÁ
LINDAB
40
nejvýznamnějších finančních institucí.
nejvýznamnějších finančních institucí.

a navrhujeme kombince programů se státní
podporou s dalšími spořícími i pojistnými produkty
nejvýznamnějších finančních institucí.

V

V

24.

e

148 minut, titulky

pod skálou

195,00 Kč/m2

pá 9.30
CIRKUS HURVÍNEK

vstupné: 9 + 1 Kč

www.nejdek.cz
informace na telefonním čísle 353 240 135
e-mail: infocentrum@nejdek.cz

KADEŘNICTVÍ
pod skálou

pedikúra
● Pojištění domácností, nemovitostí,
vozidel BRAMAC
●domácností,
Klasická
● Pojištění
nemovitostí, vozidel ●
● Pojištění
nemovitostí,
vozidel ●domácností,
TONDACH,
– TAŠKY
1/1 sleva
20%
Klasická
Klasická
● Pojištění nákladů na veterinárníTONDACH,
léčbu
psa BRAMAC
●nákladů–na
Lázeňská
BELLA
VITA
Salon
●
Pojištění
nákladů
na
veterinární
léčbu
psa
●
●
Pojištění
veterinární
léčbu
psa
●
Lázeňská
DOPLNKY
sleva 10%
VITA
Salon BELLALázeňská
● Penzijní připojištění ● Stavební spoření
●
Nám. Karla IV. ●
412
● Penzijní
Stavební spoření ●
● Penzijní FOLIE
připojištění
● Stavební
spoření
● připojištění
kosmetika
KONTAKTNÍ
135g
34,00 Kč/m2
Nám. Karla
IV. 412
kosmetika
kosmetika
● Hypotéky ● Úvěry ●
Kompletní
kosmetické
Nejdek
● Hypotéky
● Úvěry ●
● Hypotéky
● Úvěry
● -ošetření
ZAMĚŘENÍ A VÝPOČTY
STŘECH
zdarma
Kompletní kosmetické ošet
Kompletní kosmetické ošetření
Nejdek
Depilace teplým voskem
Depilace teplým voskem
Poradenství našim klientům provádíme
zdarma! našim klientům
Depilace teplým
voskem zdarma!
Poradenství
našim klientům
provádíme
Parafinové
zábaly
Poradenství
provádíme
zdarma!
63 minut
Parafinové zábaly
Kosmetika-pedikúra: 608Parafinové
552 862 zábaly
Zavolejte, náš zástupce Vás bude kontaktovat.
Kosmetika-pedikúra:
608
552 862
Zavolejte, náš zástupce Vás bude kontaktovat.
Zavolejte, náš zástupce Vás bude kontaktovat.

USA – Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na vysokou školu. Buzze,
kadeřnictí
KINO PRO DRUŽINY
Jana Asszonyová
Dámské, pánské, dětské
Woodyho a zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost. TOY STORY 3:
Jana Asszonyová
PŘÍBĚH HRAČEK je zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
736 678 166 ● 732 414 513 736 678 166
● 732 414 513
staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat.
pá 13.30
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle
JAK VYCVIČIT DRAKA
„nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny USA – Animovaná pohádka pro děti.
r
čeká nejedna horká chvilka, dobře vědí, že nesmí jeden druhého zradit a vstupné: 19 + 1 Kč
98 minut, dabing
Výroba
prodej
stavebního
řeziva
Výroba
že se musí držet pohromadě. A k tomu všemu čeká panenku Barbie první
0
1 5Výroba
L E T Z K U prodej
Š E N O S T Í stavebního řeziva
Bernov 258
01
2
osudové setkání s Kenem.
y
hranoly
přístupný

KADEŘNICTVÍ
pod skálou

● Životní, úrazové, investiční pojištění
● Německo
KINO PRO NEJMENŠÍ
● Životní,
úrazové,
investiční
●
pedikúra
úrazové,
investiční pojištění ●
ETERNIT
40/40
hladký
27,70pojištění
Kč/ks● Životní,
pedikúra

ČR – Pásmo pohádek pro děti.

24.

AVAL
Financial

Osobní a rodinné
AKČNÍ NABÍDKA
Osobní a rodinné
finanční poradenství
finanční poradenství
– červená, hnědá

103 minut, dabing
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TOVOZ JV s.r.o.
TOVOZ JV s.r.o.
TOVOZ

• černobílé kopírování do formátu A3
• balení učebnic
• veřejný internet
Bližší infomace stejně jako informace o cenách
poskytneme na tel.: 353 240 135

pá 17.00, 19.30
POČÁTEK

vstupné: 80+ 1 Kč		

vstupné: 80+ 1 Kč		

Od poloviny září,
Pátek 17.45-18.45

Co je ZUMBA?
Nový dynamický zábavný fitness program,
který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a
latinsko-amerických tanců!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V NEJDKU nabízí:

e

so POZOR, PROMÍTÁNÍ OD 15.00!
TOY STORY 3: příběh hraček

•
•
•
•
•
•

červen 2010

e

11.

108 minut, dabing

24.

od září v Nejdku!

INFOCENTRUM NEJDEK nabízí:

USA - Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu
přínáší film Sex ve městě 2, ve
kterém se vrací Carrie (Sarah
Jessica Parker), Samantha (Kim
Cattrall), Charlotte (Kristin Davis)
a Miranda (Cynthia Nixon).
Poznejte jejich životy a lásky
po dvou letech v pokračování,
které opravdu září. Co se stane
po tom, co řeknete své „Ano“?
Život je takový, jaký si ho dámy
vždycky přály, ale nebyl by to Sex ve městě, kdyby život neměl v záloze pár
prřekvapení. Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství plného slunce,
které čtveřici žen přímo smete z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších
exotických míst na zemi, kde party nikdy nekončí a něco tajemného je za
každým rohem. Je to únik, který přicházi v ten pravý okamžik pro všechny
čtyři kamarádky, které bojují proti tradiční roli manželství, mateřství a věcí
s nimi spojených. Koneckonců, někdy si prostě musíte jen vyrazit ven na
dámskou jízdu.   
vstupné: 80+ 1 Kč		

ZUMBA

Nabídka služeb

V

vstupné: 60 +1 Kč		

so 17.00, 19.30
SEX VE MĚSTĚ 2
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REMOPOL s.r.o.

PŘIPRAVUJEME - ŘÍJEN
2010 fošny
prkna

ČARODĚJŮV UČEŇ ●palivové
SALT dříví střešní latě
ZATÍM SPOLU, ZATÍM
ŽIVÍ
Možnost
zajištění dopravy a jeřábu
Zdroj: www.bonton.cz, www.pixar.com,
www.warnerbros.cz, www.csfd.cz
Oldřichova 158

272 03 Kladno

Telefon: 353 825 541
vpolacek@volny.cz

vestavěné
skříně s.r.o.
na míru
KLEMPÍŘSTVÍ
REMOPOL
A POKRÝVAČSTVÍ
d
hranoly
prkna
ren
fošny
at
y
Miloš Sýkora
VÝHODY
ink
střešní
latě
• 15 let zkušeností
je zárukou dříví
kvality
ov504
palivové
n
777
259
• prodej na splátky ESSOX
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

Možnost zajištění dopravy a jeřábu
Sokolovská 63

• kolíkované konstrukční spoje
dostupné ceny a věrnostní slevy

Kadeřnictví:

723 959kadeřnictí
666

Jana Asszonyová
Dámské, pánské, dětské
736 678 166
732
414
513
TĚŠÍME●SE
NA VAŠI
NÁVŠTĚVU.

REMOPOL
s.r.o.
KLEMPÍŘSTVÍ

prodej stavebního řeziva
A POKRÝVAČSTVÍ

prkna

Bernov 258hranoly

fošny
Miloš
Sýkora
střešní latě
palivové dříví
777
259
504
Možnost zajištění dopravy a jeřábu

Kompletní rekonstrukceSvobody
střech
Telefon: 353střech
825 541
Kompletní
158rekonstrukce
51, 350 02
Držitel CERTIFIKÁTU KVALITY Telefon: 353
825
541 Oldřichova
Oldřichova
158
Cheb – tel.: 354 435 279
ISO
9001
:
2009
e-mail:
klempir.sykora@seznam.cz
272
03
Kladno
vpolacek@volny.cz
e-mail:
info@manipul.cz
272 03 Kladno
vpolacek@volny.cz e-mail: klempir.sykora@seznam.cz
Karlovy Vary – tel.: 353 222 844

Kadeřnictví:

723 959 kadeřnictí
666

Dámské, pánské, dětské

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

KLEMPÍŘSTVÍ
A POKRÝVAČSTVÍ
Bernov 258

Miloš Sýkora
777 259 504
Kompletní rekonstrukce střech
e-mail: klempir.sykora@seznam.cz

hradu,
ůmysl
ch dílů,
motorů.

RODEJ
odáren,
rpadel,
do vrtů,
motorů,
ystémů
domu“
denství

nné
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červen 2010

HLÍDÁNÍ DĚTIČEK
Hledáte spolehlivou chůvu pro svoje
zlatíčka?
Milé maminky chcete jít do práce
a nemáte babičku na hlídání ??
Ráda Vám pohlídám Vaše dítko v pěkném,
klidném prostředí RD se zahradou.

Lucie Hüttnerová, Limnická 1235,Nejdek

tel . 725 781 333

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE
MUDr. Romana Koupila
nám. Karla IV. 94, 362 21 Nejdek

Tel.: 353 825 211

Nejdecké listy
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PRONÁJEM

Ordinační hodiny:
úterý: 7:00 – 15:00 ● čtvrtek: 7:00 – 15:00
nadstandardního bytu 3+1 ul. Lipová.
Zděné jádro, kuchyňská linka vč. spotřebičů,
plovoucí podlahy, vestavěné skříně, zasklená lodžie.
Pouze seriózním lidem – nekuřákům.
Měsíční nájemné 10 000 Kč vč. poplatků + 1 měsíční kauce.

Tel.: 777 800 850

TOVOZ JV s.r.o.

Bohemia servis finance a.s. ve spolupráci
s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s.

nabízí v květnu a červnu
To p e n í - Vo d a - P l y n - P r o j e k c e
• zvýhodněné sazby zákonného pojištění vozidel
• montáže ústředního topení – voda – plyn
••„osobák“
od 1250 Kč na rok
montáže kotelen a výměníkových stanic
••„náklaďák“
od 4286 Kč
na rok
montáže domovních
plynovodů
••„motorka“
od 156 Kč na rok
montáže vodoinstalací
••s výpovědí
provádímepomůžeme
regulaci systémů ÚT
• smluvně zajišťujeme havarijní
službu
Otevírací
doba:
• projekční činnost
Po,Út a Čt 15.00 – 17.00 hod
• revize

mobil: 603 201 047
Ing. Ondřej Jurčík Tel:777648325
Krušnohorská 792
603 283 563
Kancelář Nejdek
363 01 Ostrov
tel./fax:
353 842 345
nám.
Karla
IV.
163
IČO:25228731
(v budově zubní ordinace
Marcely Křečkové)
e-mail:Mudr.
valasekostrov@seznam.cz
DIČ:CZ25228731

P r o d e j s l e p Grafická
i č eúprava:
k
Tiskne:

Vladimíra Satýnková
NEJDECKÉ
LISTY – Vydává město Nejdek
NEJDECKÉ LISTY: Vydává
město Nejdek
Robert Kajzer
Internetové vydání na:
Internetové
vydání
na:
www.nejdek.cz
Tiskárna Median, s.r.o., IČ:26402891
Štipané
ŠpalkyDráb, opět prodává
www.nejdek.cz
Drůbež
Červený
Hrádek,firma
Sokolovská 124
smrk . . . 790kč/prms
smrk . . . 640kč/prm
Vladimíra Satýnková
Karlovy Vary
slepičky
snáškových plemen
hnědý, Tetra hnědá 360 05Redakce:
bříza . . . 890kč/prms
bříza . . . Hisex
740kč/prm
Grafická
úprava:
Robert Kajzer - kajobert.net
a příjem
infocentrum
Nejdek
. . . . 990kč/prms
abuk
Dominant
žíhaný, kropenatý, černý aAdresa
modrý.
Co je prms: prostorový metr sypaný
inzerce:
nám. Karla
IV. 241, 362 21 Nejdek
Tiskne:
Tiskárna Median, s.r.o., IČ:26402891
Stáří
slepičekdo -krychle
17-20
týdnů
- Garantujeme začátek snáškytel.: 353 240 135, mob.: 736 679
Dřevo nasypané
o rozměru
metr*metr*metr.
260
Sokolovská
124
*
Nebankovní
půjčky
se
zástavním
právem
*
e-mail: s.tothova@nejdek.cz
Už žádná dřina vdo
lese4
a nepořádek
na svých
maximálně
týdnů od
datazahradách.
prodeje.

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
A ŠPALKOVANÉHO DŘEVA

AVAL
Financial

Redakce:

mojzis@avalfinancial.cz

www.avalfinancial.cz

360 05 Karlovy Vary
infocentrum Nejdek
složením. Při odběru celého
auta příjemný DÁREK
* Vyplacení
exekuce *Redakce nezodpovídá za obsah
reklamy
a vyhrazuje
si krátit
inzerce
a příspěvků:
nám.
Karla příspěvky.
IV. 241, 362Fotografie
21 Nejdekbez uvedeKontakt:
777180510
Je možno si telefonicky objednat
ní autora pocházejí z archivu MěÚ. Uzávěrka příspěvků
do 240
dalšího
čísla
vždy
den
tel.:
353
135,
mob.:
73615.
679
260v měsíci.
Splátky
až
na
20
let
*
*
DOPRAVA
ZDARMA
Nejdek
i slepičky
10 týdenní
- Cena
95(okoli)
Kč/ks Uzávěrka inzerce do dalšího čísla vždy 8. den v měsíci.
e-mail: s.tothova@nejdek.cz
Dřevo prodáváme v délce 33cm. Štípané 33cm o
*Kč/ks
Půjčky
nastáří)
družstevní
byt
*
Cena
138 - 148
(dle
hraně cca16cm.
Plné auto
4 prms.
Placení
dřeva před
Adresa
a příjem
Registrováno pod č. MK ČR
E 11994.

* Garance možnosti kdykoliv půjčku doplatit *
Prodeje se uskuteční:
* Vykoupení
Vaší
nemovitosti
v neděli
23. 9.před
2010dražbou *
v Nejdku

autobusového
nádraží
11.40 hod. zdroje?
Chceteumít
jistotu slušného
jednání-uod
nebankovního
Případné bližší informace tel.:
Volejte 723
012 302. 728165166
728605840, 606490805,
415740719,

PEDIKÚRA

Registrováno pod č. MK ČR E 11994. Redakce nezodpovídá za obsah
reklamy a vyhrazuje si krátit příspěvky. Fotografie bez uvedení autora
pocházejí z archivu MěÚ. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla vždy 15.
den v měsíci. Uzávěrka inzerce do dalšího čísla vždy 8. den v měsíci.

Ohlédnutí za volebním obdobím
2006 - 2010 ve fotografiích

Nejdecký ples se stal vyhledávanou kulturní tradicí

První Osobností města Nejdku
se stal v roce 2006 pan Petr Rychlý

Osobností města Nejdku 2007 se stal
Mgr. Milan Michálek

Osobností města Nejdku 2008 se stal
pan Heřman Kouba

Občané se hlásí do oblíbené soutěže O nejdecké rozkvetlé okno

Osobností města Nejdku 2009 se stala
poprvé žena - paní Marta Dvořáčková

Město blahopřálo
také prvním občánkům roku

Úctu k učitelské profesi město projevuje
při pravidelných setkáních ke Dni učitelů

Složky Integrovaného záchr. systému představovaly
svou činnost dětem všech školských zařízení

Za obrovského zájmu veřejnosti byla po 150 letech
znovu vysvěcena Nejdecká křížová cesta

Rekonstrukce chodníků a komunikace v Okružní ulici

Veřejné WC v Poštovní ulici

Dlouho očekávaná rekonstrukce chodníků v Osvětimské ulici

Nové víceúčelové hřiště u ZŠ Karlovarská

Nové víceúčelové hřiště u ZŠ náměstí a zateplování objektů školy

Zateplování objektů ZŠ Karlovarská

Výsledkem úzké spolupráce města s Muzeem K.Vary
byla spousta expozic místních vystavovatelů

Oblíbenými se stala též každoroční setkání ke Dni seniorů

Blahopřání města nejstarší občance města
paní Růženě Pavlátové

Nová internetová čítárna se těší oblibě svých návštěvníků

Celková rekonstrukce komunikace na Poštovní ulici

Nový záhon na Karlovarské ulici

Rozšířená květinová výzdoba náměstí

Nový zásahový vůz JSDH Nejdek

Nově upravené parkovací plochy v Osvětimské ulici

Závěrečné práce na rekonstrukci
kaple v Suché

Závěrečné práce přístavby garáže JSDH Nejdek
pro druhý nový zásahový vůz - cisternu

Stavební práce na zastřešování zimního stadionu

Zahájení výstavby velkokapacitního parkoviště na Okružní

