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V dolní èásti námìstí Karla IV. zmizely betonomramorové ohrádky, jejich místy a tøímetrové základy byly stavìny opravdu a na vìèné èasy. Pomocí speciální techniky byly odstranìny za pouhé tøi dny . . .
Foto NRL

JIH

Prázdninové dvojèíslo nedovolilo pøinést aktuální informace vèas. V dobì, kdy panovala
uzávìrka, nebyla jetì uzavøena
jednání se síaøi (ZÈE a ZÈP).
Tìko jsme mohli cokoliv dopøedu slibovat. Dnes pøekleneme èas a zre-kapitulujeme a vyhlédneme dopøedu, jak dále na
námìstí Karla IV.
Po dlouhých vyjednáváních
pustili se první srpnový týden
síaøi do díla. Celé námìstí tak
projde kompletní rekonstrukcí
plynovodù (nìkde pùjde o celou
stavební rýhu, jinde zvolí moderní technologii protahování potrubí od achty
k achtì a domovní pøípojku - provádí firma TIMA) a elektrovodù (vude jde o stavební rýhu a výmìnu rozvodných skøíní na
vech objektech - provádí firma E-PLUS).
Celá akce byla plánována tak, aby se na
jedné stranì (Zlatý klokan) zaèala a na
druhé skonèila (spoøitelna). Není naí vi-

námìstí

Jen málokdy se mi podaøilo v hodinách dìjepisu spaøit pøes záplavu popisù a dat skuteèné události, nato ivot
sám. Redaktoøi a dìjepisci vybrali a vyloili pozdìjím ètenáøùm a áèkùm to,
co povaovali za zaznamenáníhodné, co
by nemìlo vymizet z pamìti. Skuteènost
je vdycky asi trochu jiná, ne ji nìkdo
pozdìji popíe. Je prostí a èlovìka ovlivní spíe dovnitø, ne aby mìl chu hned
sednout a napsat pojednání o...
Dva prázdninové mìsíce nám v pravém slova smyslu takové dìjinné události pøinesly. Zmíním tøi.
Za jedenadvacet vteøin se zøítil komín
staré kotelny. Kdy jsem pøibyl do Nejdku, valil se z nìj hustý dým, který zastiòoval slunce. Je pravda, e to bylo pìkné dílo a e málokdo takové dnes
postaví, e jsme ztratili neuiteènou dominantu, ale jsem pøesvìdèen, e brzy
nikomu chybìt nebude.
Podruhé pak bìhem tøí dní zmizely
zbytky pomníku rudoarmìjce z roku
1975. I kdy ambice stavitelù a projektantù stavby, o kterou kadý zakopával
a která pøipomínala doby nedovoleného
shromaïování, byla vìèná. U není
a to je asi tak vechno, co se dá øíci.
31.èervence zemøel v karlovarské nemocnici pan Martínek. Nevím, jestli to
trvalo 21 vteøin nebo tøi dny, ale bezpeènì vím ve ví úctì, e mi i nám z mìsta,
kteøí víme, bude chybìt neskonale víc ne
vichni poslové minulosti. Prostranství se
upraví, zazelení a rozkvete. Ránu po èlovìku jen tak, zda vùbec, zakryjete.
Moná, e je kadý nahraditelný. Mìsto, nemluvì o jeho paní, karlovarské
i mìstské muzejnictví pøilo o svého skuteèného ducha. Nevíme, co bude dál. Zatím ádná nadìje na obzoru. A to je asi
také vechno, co se dá øíci. A pouèení?
S lehkým srdcem mùeme opustit vìci
a stavby, které doslouily, nenesou ivot
a jsou pøítìí nebo pøekákou. O to víc,
ale, dokud je èas, musíme peèovat o ty
stavby a vztahy nenahraditelné. O ivot sám.
Mgr. Ludìk Sequens, starosta mìsta

nou, e nepøedané okolnosti, nekázeò nebo
individuální zájmy etapy zpøeházely. Koneèný termín, který byl urèen na 30.záøí,
není nicménì ohroen. Na dalích 50 let
je v zemi ve, co tam z pohledu sítí patøí.
Dalí komplikací, ztìující ivot pøedevím
firmám, které budou dládit námìstí, je
dosud nevyjasnìný postoj MDaS ÈR a ØSD
ÈR k uvaované rekonstrukci silnic è. 220
a è.219. Dopis pana ministra ani øeditele
SFDI nedává jasnou odpovìï na otázku,
zda rekonstrukce letos zaène nebo spíe ne.
Teï k tomu hlavnímu. Námìstí je novì
koncipováno podle studie architektonické
kanceláøe Roman Koucký. Stusii Vám pravidelnì pøedstavujeme. Podle ní byly upraveny provádìcí projekty. Vìnujme se tedy
hlavním principùm. Komunikace respektuje
chodníky, jejich plocha se zvìtí. Stání pro
vozidla je nepøeruované, vìtinou podélné. Hlavní smìr námìstí, pohledový i koncepèní, jde od jihu k severu, tedy od koly
ke kostelu sv. Martina a dále k Èerné vìi
a Krásné vyhlídce. pokraèování na str.2
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námìstí JIH

pokraèování ze str.1

rizujícím mobiliáøem. Z námìstí zmizí
odpudivé koe. Nové, stylové budou zavìeny na stoárech veøejného osvìtlení. I to
projde kompletní výmìnou i novou instalací. Budou odstranìny staré lampy.
V historické èásti budou nahrazeny historizujícími, které znáte ji z minulého roku,
v úseku pøed Vlnapem pak zcela novými
úspornými modely. Postup prací na chodnících, o které se podìlí dvì firmy, je následující: Souèasnì od Vlnapu a Zlatého
klokana, kde je situace díky hojnému zemnímu vedení sloitìjí, zaène první etapa.
Firmy se spojí u èp.561. Dalí postup je
ulicemi Potovní a Bratøí Èapkù. Ve by
mìlo vyústit v nové úpravì povrchu kolního námìstí. Nazýváme takto prostor po
betonových zahrádkách. Demolice betonového dìdictví rudoarmìjcova a do základù byla akce mnohem nároènìjí, ne
se dalo pøedpokládat. Místy a tøímetrové
základy by se drely a na vìky. S velmi
výhodnou pomocí firmy, která se podílela
na zemních pracích pro firmu Witte a demolici èesárenského komína, se podaøilo
jednu etapu mìsta uzavøít za tøi dny. Podoba tohoto, vzneenì øeèeno, námìstí?
První zmìnou je èásteèné omezení provozu v ulici Bratøí Èapkù. Na hranici námìstí

11. srpen 2001
17 hodin 50 minut
5 kg perunitu

bude zvýený chodníkový pøejezd. Námìstíèko zaèíná u u koly. Pøednost chodcù
a kolních dìtí bude takto dána i hmatatelnì. Hlavním materiálem tohoto prostoru
bude èediè. Rùzné kombinace jeho skladeb a tvarù pokryjí toto prostranství. Staré hlohy budou pøesazeny do prostoru pøed
Witte, Vlnap a bývalou Jednotu. Nebude
to ani taková práce, nebo budovatelé nechali vìtinu stromù zakoøenit na asfaltu
pod ním je jetì pùvodní dlaba. Pravou
èást z pohledu smìrem k nádraí zakryje
do úrovnì dominantní fasády první kolní
budovy stromoøadí vzrostlejích èervenolistých bukù (fagus sylvatica purpurea),
postupnì øezaných a udrovaných do altánového tvaru. Silnici a námìstí oddìlí
dlouhá kana s pøechody. Koneèná podoba této vodní plochy - architektonické
visuté objekty nebo imitace øíèního koryta - dojde jetì dalího rozpracování a posouzení. Mezi stromoøadím i v kanì najdeme jako dekoraci i jako odpoèívadla
valouny z Rolavy, které pøipomenou, e
toto místo bylo kdysi, historicky nedávno,
pøedevím údolím øeky.
Pøítì se budeme vìnovat severní èásti.
Mgr. Ludìk Seqens,
starosta mìsta

Jedna z dominant naeho mìsta,
68 metrù vysoký cihlový komín
v areálu závodu Vlnap se bìhem
esti vteøin zmìnil v hromadu suti.

Foto Josef Nádeníèek

Detailnì pak mùeme øíci, e za nejniích moných nákladù budujeme pomìrnì ambiciózní a jedineèný projekt. Vekeré chodníky na námìstí budou obnoveny.
Dládìní na celém námìstí bude kompletnì vymìnìno. Hospodáøovu výtku, co
s rok starou dlabou, odkáeme na firmu
EKO-KV, která tuto pojízdnou dlabu,
tedy bytelnìjí, ne nezbytnì nutnou na
chodník, instaluje na komunikace v Bernovì jako koneènou úpravu povrchu po
stavbì kanalizace. Jaká dlaba na námìstí
pøijde? Na Karlovarské jste si brzy zvykli
na achovnici, kombinaci nejlevnìjího
provedení zámkové dlaby vzor promenáda v edé a èerné. Setkáte se s ní na celém
námìstí. Námìstí ale není Karlovarská.
Zde kadý dùm má své dìjiny a nájemníky. Ve duchu studie budeme tedy respektovat jedineènost kadého domu. Oddìlenou pruhem èedièových kostek najdete
pøed kadým domem jinou skladbu kombinace edá a èerná. Ukázka tìchto skladeb pro obèany z námìstí i odjinud je dostupná v infocentru a schematicky
publikovaná v záhlaví NRL. Do Soudní
ulice povede pojízdný chodník. Chodci
mají pøednost. Pøed Zlatým klokanem bude zprohýbané zábradlí vystøídáno histo-
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MÌSTSKÝ ÚØAD NEJDEK
Interní smìrnice è.11/2001

ZÁSADY PRO PØIDÌLENÍ A UÍVÁNÍ OBYTNÉ
MÍSTNOSTI V ÈP. 465 V NEJDKU NA CHODOVSKÉ UL.
Èlánek 1
Úvodní ustanovení
Mìsto Nejdek z dùvodu neustálého zvyování poètu neplatièù v mìstských bytech
pøistoupilo k vybudování 19 obytných místností se spoleèným pøísluenstvím
a s moností pouití nájemcova topidla na tuhá paliva. Místnosti se nacházejí v objektu
èp. 465, ul. Chodovská v Nejdku.
Èlánek 2
Podmínky pro uzavøení nájemní smlouvy na obytnou místnost
Pro uzavírání nových smluv na obytnou místnost platí zásada smluvní volnosti dle
obecných ustanovení obèanského zákoníku o nájemní smlouvì.
Obytná místnost bude poskytnuta tìmto obèanùm:
a) neplatièùm nájemného, kterým bylo na základì soudního rozhodnutí pøivoleno
k výpovìdi z nájmu bytu s náhradním ubytováním nebo pøístøeím;
b) 5 obytných místností bude ponecháno pro mimoøádné sociální pøípady èi pro
rodiny s dìtmi postiené ivelnou pohromou;
Èlánek 3
Podmínky uívání obytné místnosti
1) Nájemní smlouva bude uzavøena podle § 717 obèanského zákoníku na dobu urèitou, tj. 1 mìsíc.
2) Nájemce je povinen hradit nájemné ve stanovené výi pronajímatelem a sluby
spojené s uíváním obytné místnosti. Toto je podmínkou k pøípadnému prodlouení
nájemní smlouvy.
3) Nájemné a zálohy za sluby budou hrazeny vdy do 15. pøedcházejícího mìsíce,
to znamená mìsíc dopøedu.
4) Nájemník je povinen udrovat v domì i v obytné místnosti poøádek a zásady
v rámci platných právních, hygienických a jiných pøedpisù.
5) Po dobu pobytu nájemník nesmí chovat ádná domácí zvíøata.
6) Pokud bude nájemce povinen se z obytné místnosti vystìhovat, nebude mu poskytnuto náhradní ubytování.
Èlánek 4
Prodlouení uívání obytné místnosti
Pøi prodluování nájemní smlouvy se bude postupovat podle § 676, odstavec 2 obèanského zákoníku (citace: Uívá-li nájemce vìci i po skonèení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání vìci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnù, obnovuje se nájemní smlouva za tých podmínek, za jakých byla
sjednána pùvodnì. Nájem sjednaný na dobu delí ne rok se obnovuje vdy na rok,
nájem sjednaný na dobu kratí se obnovuje na tuto dobu.), maximálnì vak po
dobu 2 let.
Èlánek 5
Nedodrení nájemní smlouvy
V pøípadì nezaplacení nájemného ve stanovené výi a lhùtì, nebo jiného závaného
prohøeku proti tìmto zásadám nebo nájemní smlouvì nájemník ihned vyklidí obytnou místnost poskytnutou mu mìstem bez nároku na náhradu ze strany pronajímatele.
Závaným prohøekem jsou:
§ nedodrování poøádku a zásad v rámci platných právních, hygienických a jiných
pøedpisù,
§ pokozování zaøízení v pøidìlené obytné místnosti a ostatních prostorách objektu,
§ chov domácích zvíøat.
Èlánek 6
Úèinnost smìrnice
Tato smìrnice nabývá úèinnosti dne 1. srpna 2001.
Ing. Hauer Pavel, v. r.
tajemník mìsta
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Oddìlení stavebního úøadu
a ivotního prostøedí
V souladu s ustanovením zákona è. 128/
2000 Sb., o obcích, § 39, odst. 1, o zámìrech obce prodat, smìnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpùjèku, pøedkládáme
obèanùm k nahlédnutí a pøipomínkám ádosti o pronájem nebytových prostorù, které jsou ve vlastnictví Mìsta Nejdek.
Pronájem nebytových prostorù
k.ú. Nejdek
ul. Potovní, I. PP, èp. 406
- chodba, WC 4,34 m2, atna 7,16 m2,
kanceláø 17,20 m2
ul. Bratøí Èapkù, I. NP, èp. 441
- chodba 5,00 m2, kanceláø 15,23 m2
Nám. Karla IV., II. NP, èp. 128
- chodba 4,00 m2, kanceláø 29,40 m2
Prodej pozemkù
k.ú. Nejdek, ppè. 1445/6, ppè. 1445/7,
stp.è. 280
k.ú. Suchá u Nejdku, ppè. 1105/2,
ppè. 630/3, ppè. 218/2, stp.è. 39
k.ú. Lesík, ppè. 538/1, stp.è. 44/1
k.ú. Fojtov, ppè. 63, ppè. 1873/32,
ppè. 1873/33
k.ú. Tisová u Nejdku, ppè. 274/2,
ppè. 273/3
k.ú. Bernov, ppè. 1390/1, ppè. 270/1
Pronájem pozemkù
k.ú. Nejdek, ppè. 2220/1, ppè. 1739/1,
ppè. 1764/1
k.ú. Suchá u Nejdku, ppè. 218/2,
ppè. 655/3, ppè. 630/3
k.ú. Lesík, ppè. 538/1, stp.è. 44/1
k.ú. Pozorka u Nejdku, ppè. 1360/1
k.ú. Fojtov, ppè. 1873/32, ppè. 1873/33
Petr Satýnek, vedoucí OSÚ a P
Frantiek Jílek

UPOZORNÌNÍ
V období od 1.9. do 30.9. 2001 probíhá
v mìstì Nejdku ploná deratizace (hubení kodlivých hlodavcù) podle obecnì závazné vyhláky è.2/1997. Upozoròujeme
na povinnost nechat provést preventivní
deratizaci ve vech objektech provozù firem, institucí, majitelù, èi správcù domù,
sdruení nájemníkù, a to na vlastní náklady. Vìnujte té zvýenou pozornost v této
dobì úklidu sklepù, skladù, výrobních provozù atd.
Derat. sluby v naem mìstì poskytuje:
Libor Èihák, Komenského 1298,
Nejdek, tel. 017/3825519,
mobil 0603228980.
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Zahradní architekt
Mìsto Nejdek navázalo s platností od
èervence 2001 spolupráci se zahradní
architektkou ing. Miladou Novákovou.
Úkolem této architektky jsou parkové
úpravy na území mìsta. Zaèala tím, e navrhla zpùsob ozelenìní betonové stìny na
ulici Karlovarské. Tato nevzhledná betonová stìna bude osázena støídavì bøeètanem
a dvìma druhy loubince, a to podle podmínek pouití. Ve støední èásti, kde byl zruen chodník a vzniklý pruh byl oset trávou,
bude støídavì pouito bøeètanu a loubince
tøíhrotého. Bøeètan vyuívá pøichycení jemnými koøínky, loubinec tøíhroté pøísavky.
Ostatní stìny pokryje loubinec pìtilistý, který roste smìrem dolù.
Následujícím úkolem zahradní architektky je úprava svahu mezi ulicí Karlovarskou
a panelovými domy za parkem u zámeèku
a k odboèce do ulice Lipová. Dalím samostatným úkolem je úprava ji zmínìného parku u zámeèku.
V souèasné dobì dochází k rozebírání
zvýených záhonù na nám. Karla IV. Z celého souèasného parèíku zùstanou zachovány pouze vzrostlé stromy (hlohy), ostatní
zeleò bude zlikvidována a prostor bude
znovu celkovì øeen.
Jan Èerný,
vedoucí úseku Lesy a zeleò

UPOZORNÌNÍ
U dìtí narozených roku 1989 (12 let)
bude v záøí a øíjnu tohoto roku probíhat
poprvé povinné oèkování proti loutence B. Termíny oèkování budou upøesnìny kolám. Rodièe dìtí, které jsou alergické, ádáme, aby nezahajovali podávání vakcín do 30.11. 2001, z dùvodu
moných neádoucích reakcí.
MUDr. J.Gondzsalová
MUDr. Michaela Martínková
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Dneek i vèerejek  èp.692
V mìsíci kvìtnu se zapoèaly práce na rekonstrukci domu èp.692 ve
Dvoøákovì ulici na dùm s peèovatelskou slubou a byla jsem
zaúkolována, abych vás informovala o prùbìhu stavby.
No, shrnula bych to jedním slovem bourá se.
Bourací práce probíhají postupnì, vdy a po tom, jakmile se provedou nové stropy,
které svírají obvodové stìny. Pokraèuje se vyzdíváním, pøipravuje se sanace objektu,
izolace proti radonu
no, prostì samá nuda, eï, eï, eï nic zajímavého pro
laika, nic pøíjemnì lahodící oku.
Namísto toho bychom si snad mohli øíci nìco zajímavého o objektu samém. Dùm
s cennou historizující fasádou se secesními prvky - zejména tukové koe s kvìty (mono
vidìt z Dvoøákovy ulice) a balkónovým zábradlím a lunetovým títem (pohled z námìstí)
byl postaven na pøelomu století. Pøízemí nejprve slouilo jako prodejna nábytku a poté
bylo pøestavìno na byty. Pozoruhodné bylo secesní ulové schoditì, a to zejména ve
vstupní hale, kde pùsobilo ve spojení s vnitøním svìtlíkem pozoruhodným dojmem.
Schoditì bylo rozebráno a uloeno s vírou, e pro nìj bude nalezeno ve mìstì v budoucnu uplatnìní.
Z nedávné historie je vcelku zajímavé sledovat, èím vím dùm musel projít, ne dolo
k dnení rekonstrukci. Ve sloce s oznaèením èp.692 jsou dokumenty z 80.let, kdy po
vystìhování vech nájemníkù byl dùm poprvé uvaován spolu s èp. 406 jako dùm
s peèovatelskou slubou. Snad i soudruzi nìjakou èásteènou modernizaci provedli.
Byla vypracována projektová dokumentace. Pøila léta 90. a peníze nebyly a pro
dùm zhasla svìtlá budoucnost. Probíhaly snahy jej prodat, bezúspìnì. Nìkolik let
podávané ádosti o dotaci plné proseb, pøesvìdèování a kemrání. Nic. U se nad tím
domem stahoval èerný mrak, kdy r. 2000 den pøed vánocemi pøiel dopis a lup ho!
Dùm získal 19,6 mil.Kè na svou záchranu!!! Pøíjemný vánoèní dáreèek, a tak si øíkám, e snad u ten
domek pøekonal zpropadenou smùlu a zas
nám tu bude dalí století dobøe slouit.
A já se rozlouèím
pozdravem, který byl
pouíván v dobì záøných zítøkù a byl jím
ukonèen dokument,
který zamítal provedení modernizace na objektu: Výstavbì zdar!
Vae
Foto Kateøina Hodanová
Monika Eichlerová.

Kanalizace a plynovody
Dne 19.7. obdrelo mìsto rozhodnutí ministra ivotního prostøedí o poskytnutí finanèní podpory ze Státního
fondu ivotního prostøedí na stavbu
kanalizace. Znamená definitivní potvrzení plánovaného financování kanalizaèních stok v ulicích Komenského,
Jungmannovì, Zahradní, Boeny Nìmcové, Krátké, èásti Dukelské, vermovy a Kraslické.
Prázdninové mìsíce vyuili stavitelé
kanalizace pøes potíe zpùsobené pøívalovými deti dokonale. V Komenského

ulici je kanalizace ji kompletnì uloena
a po køiovatku se Zahradní a od poèátku
záøí zaènou práce na obnovì její vozovky,
která bude ze zámkové dlaby. Zároveò
s vozovkou budou opravena, popøípadì
obnovena vechna odvodòovací zaøízení
tak, aby povrchová voda z celého území
byla svedena do potoka Rodiovky.
V ulicích Jungmannovì, Krátké a Boeny Nìmcové jsou zároveò s kanalizaèním
potrubím ukládány plynovody. Nejprve
probíhá montá kanalizaèní stoky, pak
ulièního plynovodu a po jejich zasypání

se budou provádìt jednotlivé pøípojky.
Postup prací je naplánován tak, aby do
konce øíjna byla uloena a zasypána vechna potrubí vèetnì pøípojek.
Do konce øíjna dostane definitivní asfaltový povrch spojnice Jungmannovy
a Komenské a po Zahradní. Krátká ulice
a ulice Boeny Nìmcové budou po výkopech opraveny pøed zimou tìrkem a povrchu ze zámkové dlaby se doèkají
v pøítím roce.
Ing. Lubomír Vítek,
zástupce starosty
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NOVÁ VYHLÁKA aneb pro sluného ádná zmìna
On nekoue! Je to jetì tìnì! - Jak rádi bychom vìøili usmívající se majitelce stokilového Alíka, který na nás roztomile cení
tesáky. O svých bìeckých schopnostech dnes ji uvaovat nemusíme. Veøejný poøádek èeká na Nejdek. Alíka, ani ádného jiného
psa bez vodítka èi náhubku ji dnes nepotkáte.
Tato a dalí níe zmínìné úpravy naeho spoleèného chování na veøejnosti pøináí nová Vyhláka o ochranì noèního klidu
a o opatøeních k zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku. Dovolte mi ji pøedstavit...
Noèní klid. Na Boím Daru je sjezdovka
Neklid. V Nejdku bude klid. Noèní klid od
dvaadvacáté hodiny veèerní do esté hodiny ranní... Minimálnì pro tento èas
zabezpeèí kadá fyzická i právnická osoba
v naem mìstì, aby se veøejná hudební
produkce, slovo èi hluk strojù a jiné, pro
vìtinu lidí neádoucí decibely linuly do
uí jen zúèastnìným osobám.
Poøádat veøejnou hudební produkci
v urèených mìstských prostorách smíme od
osmi hodin ráno a do pùlnoci. Ovem
v Nejdku jsou i taková místa, kde je nutné
vlastnit schválenou ádost od Mìstského
úøadu.
Provoz tzv. konzumaèních pøedzahrádek konèí v deset hodin veèer.
Motorová vozidla nesmí být odstavena
na trávnících èi pøíjezdových cestách, kde
by bránila v cestì hasièùm, sanitkám, policii, plynaøùm atd.

Vlastníci a provozovatelé autobusù
nebo nákladních vozidel nad tøi a pùl tuny
mohou tato vozidla zaparkovat kromì
svých parkovacích ploch na místech urèených touto vyhlákou (è. 3/2001).
Volné pobíhání domácího zvíøectva je
v Nejdku zakázáno. Psi musí mít vodítko
a náhubek. Druhý konec vodítka pochopitelnì nìkdo drí pevnì v rukou. A místa
jako pískovitì a høitì jsou pro nae nejlepí pøátele tabu.
Pyrotechnické výrobky smíme v Nejdku pouívat pouze na Silvestra a Nový
rok.
Hluèné pracovní nástroje nesmíme
nadále pouívat o víkendu od jednadvaceti
do osmi hodin.
Oheò je moné rozdìlat pouze v zahradách nebo u rodinných a bytových domù.
Pokud se rozhodnete napøíklad míchat
maltu, skládat materiál èi jinak uít ve-

øejného prostranství, pøeètìte si pozornì
estnáctý èlánek vyhláky èíslo 3/2001.
Snad u odzvoní dobám, kdy jsme se
spadlou bradou fascinovanì pozorovali,
kterak pøed nìmeckým supermarketem
házejí lidé pestrobarevné obaly od zmrzliny do odpadkového koe... Snad u odzvoní dobám, kdy jsme nechápaly rakouské maminky, které klidnì pøihlíejí na
své ratolesti hrabající se v písku...
Do Evropy je v tomto ohledu od nás jetì
hodnì daleko. Tam, kde nelze vysvìtlit
nutnou toleranci a odpovìdnost sousedù
a spoluobèanù, musí pøijít nástroje umoòující represi. Nezbývá ne vìøit, e se prostøednictvím nové vyhláky, její struèný
výtah se nachází o pár øádkù výe, zlepí
kvalita, èistota a poøádek v naem domovì.
Vìøíme rovnì, e sankce z ní vyplývající
bude nezbytné vyuívat èím dále tím ménì.
Kateøina Hodanová

M Ì S T O
N E J D E K
na základì usnesení mìstského zastupitelstva ze dne 19. 6. 2001 v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zák. è. 128/2000Sb., o obcích (obecní zøízení), vydává tuto obecnì závaznou vyhláku:

è. 3 / 2 0 0 1
O OCHRANÌ NOÈNÍHO KLIDU A O OPATØENÍCH
K ZABEZPEÈENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEITOSTÍ VEØEJNÉHO POØÁDKU
Úvodní ustanovení
Èlánek 1
Úèelem této vyhláky je na základì zákonného zmocnìní a v souladu s platnou právní
úpravou vytvoøit rámec pro zajitìní veøejného poøádku ve mìstì Nejdku, na tìch úsecích, které jsou jeho pùsobnosti svìøeny, èím
není dotèeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání a provozování jiné
hospodáøské èinnosti1).

Èlánek 3
V dobì noèního klidu2) jsou fyzické i právnické osoby povinny zabezpeèit, aby se pøi
provozu zaøízení a jejich pouívání v objektech slouících k podnikání zamezilo
vzniku a íøení hluku, jeho pùvodcem jsou
stroje a zaøízení. Zejména se zakazuje pouívat hluèné stroje nebo zkouet opravované nebo upravované stroje mimo budovy
dostateènì chránící okolí pøed hlukem.

Oddíl I
Ochrana noèního klidu
Èlánek 2
1) Pro úèely této vyhláky se rozumí dobou
noèního klidu doba od 22 hod do 06 hod
(dále jen noèní klid).
2) Veøejnými hudebními produkcemi se pro
úèely této vyhláky rozumí veøejnosti pøístupné provádìní hudebních a taneèních produkcí, taneèní zábavy, vystoupení estrádních
umìlcù, artistù, podniky lidové zábavy, diskotéky, stejnì tak i veøejnì pøístupné provozování reprodukované hudby .

Èlánek 4
1) V místì øadové zástavby a v dobì noèního klidu jsou fyzické a právnické osoby
(osoby provozující pohostinská, ubytovací
a jiná zaøízení) povinny zajistit, aby hlukem
z tzv. náhodných zdrojù, kterými jsou zejména hudební produkce (ivá i reprodukovaná)3), nebyly rueny nezúèastnìné osoby.
2) Pro zajitìní klidu v noèních hodinách
v místech s øadovou zástavbou stanovuje povinnost fyzickým a právnickým osobám
omezit ivou i reprodukovanou hudbu èi
slovo v dobì noèního klidu tak, aby nebyly

rueny nezúèastnìné osoby prostupujícím
nebo pøímým hlukem.
Èlánek 5
1) Pro poøádání veøejných hudebních produkcí v územním obvodu mìsta v prostorách
k tomu urèených platí èasové omezení  lze
je poøádat v dobì od 8 do 24 hodin s výjimkou veøejných ploch na území mìsta, kde
lze poøádat hudební produkce pouze na základì schválené ádosti. Provoz tzv. pøedzahrádek u restaurací konèí ve 22 hodin.
2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na dny,
kdy se ve mìstì koná Pou dobré vùle a vítání Nového roku, tj. v noci z 31. 12. na 1.1.
3) Výjimky z odst. 1 povoluje mìsto Nejdek
prostøednictvím Mìstského úøadu. Veøejnou
hudební produkci poøádanou na veøejném
prostranství na námìstí Karla IV. je moné
uskuteènit pouze na základì výjimky, povolené Radou mìsta Nejdek.
4) Výjimku lze udìlit pouze:
a) na poøádání konkrétní akce,
pokraèování na str. 6
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Obecnì závazná vyhláka è. 3/2001 O ochranì noèního klidu a o opatøeních k zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku.
pokraèování ze str. 5
b) na urèité èasové období, je-li èinnost (akce) pravidelnì opakována, ne vak na dobu
pøesahující jeden rok.
5) adatel o výjimku doloí ádost
a) pøesným oznaèením èinnosti, dobou a místem konání, urèením poøadatele, uvedením
druhu hudební produkce a jejím provozovatelem,
b) pøedpokládaným poètem osob, které se
akce zúèastní,
c) identifikací osoby odpovìdné za zajitìní
poøadatelské sluby.
6) Mìsto mùe udìlení výjimky a stanovení
její úèinnosti podmínit splnìním urèitých
doplòujících podmínek smìøujících k zajitìní veøejného poøádku.
7) Mìsto zastoupené èlenem Rady mìsta
Nejdek mùe udìlenou výjimku v prùbìhu
jejího trvání odejmout, naruuje-li èinnost
v dobì noèního klidu veøejný poøádek.
8) Ustanovení pøedcházejících odstavcù se
nevztahuje na akce poøádané mìstem
Nejdek.
Oddíl II
Provoz motorových vozidel ve mìstì
Èlánek 6
1) Mimo veobecnì platná pravidla silnièního provozu4) je ve mìstì Nejdek zakázáno
odstavení vech vozidel na trávníku èi na
pøíjezdových komunikacích k obytným domùm tak, aby byl znemonìn plynulý pøíjezd vozidlùm Integrovaného záchranného
systému (hasièi, sanitky, policejní vozidla
aj.) nebo vozidlùm zabezpeèující sluby
obyvatelstvu (napø. vozidla technických slueb, plynaøù aj.).
2) Vlastníci (provozovatelé) autobusù a nákladních vozidel nad 3,5 t jsou povinni odstavovat svá vozidla v prostorech svých objektù. Pokud vlastník nebo dritel tìchto
vozidel nevlastní parkovací plochy ve svém
objektu, jsou vyhrazena tato parkovitì:
Ø bývalá Provazárna
Ø na ul. Závodu míru u domu èp. 850
Ø parkovitì na Jateèní ul. u podniku VLNAP (se souhlasem majitele pozemku)
Ø u nádraí Èeských drah (se souhlasem
majitele pozemku)
Ø na ul. Závodu míru na parkoviti u závodu Metalis (se souhlasem majitele pozemku)
3) Autobusy mohou té parkovat na autobusovém nádraí na Rooseveltovì ul.
4) Odstavením vozidla se pro úèely této vyhláky rozumí jakékoliv pøeruení jízdy.
Èlánek 7
Na území mìsta Nejdek je zakázáno mytí
vozidel mimo zaøízení k tomuto úèelu vyhrazené (automyèky, WAP apod.).

Oddíl III
Chov domácího zvíøectva ve mìstì
Èlánek 8
Domácím zvíøectvem se rozumí psi, koèky,
drùbe, kozy, ovce,vepøi, hovìzí skot, koeinová zvíøata aj.
Èlánek 9
Kadý vlastník domácího zvíøectva je povinen uèinit taková opatøení, aby nebyly dotèeny zásady obèanského souití, zásady
hygienické, tak aby ivot, zdraví èi majetek
druhých osob nebyly ohroeny.
Èlánek 10
Volné pobíhání domácího zvíøectva mimo
psù je na veøejných prostranstvích na území
mìsta Nejdek zakázáno. Zásady pro chov
psù jsou uvedeny v èl. 11 této vyhláky.
Èlánek 11
Chov psù a zásady jeho drení
1) Na veøejných prostranstvích v souvislé
domovní zástavbì musí být psi vedeni na
vodítku a opatøeni náhubkem.
2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na
sluební psy ozbrojených sloek (armáda,
Policie ÈR) a Integrovaného záchranného
systému (napø. záchranáøtí psi), pokud jsou
pod dozorem odpovìdné osoby.
3) V obytných domech a prostorech k nìmu
patøících je vlastník nebo dritel psa povinen uèinit taková opatøení, aby nedocházelo k újmì na ivotì, zdraví èi majetku osob
do tìchto míst pøicházejících.
4) Je zakázáno venèení psù na høitích èi na
pískovitích a volné pobíhání psù na veøejných prostranstvích (mimo psy pøi výkonu
práva myslivosti).
5) Majitel psa nebo jeho dritel je povinen
zajistit oèitìní veøejného prostranství od
výkalù svého psa.
6) Nález psa mùe obèan nahlásit na Mìstskou policii Nejdek, která uèiní dalí kroky
v souladu s obecnì závaznou vyhlákou
mìsta Nejdek O Mìstské policii Nejdek.
7) Po kadém poranìní osoby psem nebo jiným zvíøetem jsou zúèastnìné osoby povinny uèinit taková opatøení, aby k podobným
zranìním nedocházelo a zajistit veterinární
vyetøení zvíøete. Za kodu zpùsobenou zvíøetem zodpovídá jeho vlastník ve smyslu zák.
è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní
pozdìjích pøedpisù.
Oddíl IV
Pouívání zábavných pyrotechnických
výrobkù
Èlánek 12
Zábavným pyrotechnickým výrobkem se pro
úèely této vyhláky rozumí pyrotechnický
pøedmìt klasifikovaný ve zvlátním právním
pøedpisu, který stanoví i pravidla jejich výroby, dovozu, pøepravy, distribuce, prodeje
a pouívání 5).

Èlánek 13
Na území mìsta Nejdku je na veøejných prostranstvích zakázáno pouívat zábavné pyrotechnické výrobky s výjimkou dnù 1. 1.
a 31. 12.
Oddíl V
Dalí opatøení
k ochranì veøejného poøádku
Èlánek 14
1) V souvislé domovní zástavbì je zakázáno pouívat v sobotu a nedìli v dobì od 21
do 8 hodin hluèné pracovní nástroje.
2) Hluènými pracovními nástroji se pro úèely
této vyhláky rozumí takové, pøi jejich provozu je nadmìrnì hlukem zatìováno nezúèastnìné okolí (napø. motorová sekaèka na
trávu, motorová pila, elektrická vrtaèka, rùzné druhy fréz aj.)
Èlánek 15
V souvislé domovní zástavbì (mimo zahrad
u rodinných a bytových domù) je zakázáno
rozdìlávání ohòù. Tím nejsou dotèeny dalí
povinnosti podle pøísluných právních pøedpisù6).
Èlánek 16
Podmínky pro zvlátní
uívání veøejného prostranství
1) Nakládat a skládat materiály a výrobky
na veøejné prostranství je dovoleno pouze
tehdy, nelze-li to provést bez zvlátních potíí jinde, napø. ve dvoøe, prùjezdu apod.
2) Materiály, výrobky a obaly, je jsou urèeny k naloení, mohou být uloeny na veøejné prostranství bezprostøednì pøed jejich
naloením, pøièem po naloení nákladu je
povinen uivatel veøejné prostranství oèistit
v pøípadì zneèitìní.
3) Pøi vyloení materiálu na veøejné prostranství je majitel povinen vyloený materiál odstranit bezodkladnì, nejpozdìji
vak do 24 hodin. Ust. odst. 2 v pøípadì zneèitìní veøejného prostranství platí i v tomto
pøípadì.
4) Sypké materiály i stavební odpad musí
být na veøejném prostranství skladovány
v pøepravnících, kontejnerech nebo skladovacích bednách, pøíp. ohrazeny bednìním èi
jinak zajitìny, pøedevím ochránìny pøed
rozmary poèasí tak, aby v nejmení míøe bylo
obtìováno okolí.
5) Míchání malty èi betonu musí být provádìno jen na døevìných nebo plechových
podlokách.
6) Po skonèení stavebních prací je stavebník povinen veøejné prostranství uvést do
stavu, který byl pøed zahájením stavebních
prací.
7) Ustanovení pøedcházejících odstavcù platí
i pro osoby, je uívají veøejné prostranství
na základì povolení Mìstského úøadu Nejdek.
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Oddíl VI
Sankce
Èlánek 17
1) Fyzické osoby, které poruí povinnosti
uloené touto vyhlákou, budou postihovány podle § 46 zák. ÈNR è. 200/1990 Sb.,
o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
2) Právnické osobì, která poruí ustanovení
této vyhláky, se uloí sankce podle § 57
a následující zák. è. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zøízení).
Oddíl VII
Závìreèná a zruovací ustanovení
Èlánek 18
Dodrování této vyhláky jsou oprávnìni
kontrolovat pøísluníci Policie ÈR, stráníci Mìstské policie Nejdek podle zvlátních
zákonù7) a dále urèení pracovníci Mìstského úøadu v Nejdku.
Èlánek 19
Zruuje se obecnì závazná vyhláka mìsta
Nejdku è. 3/1997 O ochranì noèního klidu
a o opatøeních k zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku ze dne 12. 6. 1997.
Èlánek 20
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláka byla schválena dne 19. 06. 2001 a úèinnosti nabývá tého dne8) z dùvodu naléhavého obecného
zájmu zajistit lepí ochranu veøejného poøádku ve mìstì.
Mgr. Ludìk Sequens, v. r. - starosta mìsta
Ing. Lubomír Vítek, v. r. - zástupce starosty
Vysvìtlivky:
1)
- èl. 26 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod
2)
- § 9 odst. 2 vyhl. è. 13/1977 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku
a vibrací;
3)
- § 9 odst. 2 a 3 vyhl. è. 13/77 Sb
4)
- vyhláka MV ÈSSR è. 99/1989 Sb.,
o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silnièního provozu), ve
znìní pozdìjích pøedpisù;
- zák. è. 12/1997 Sb., o bezpeènosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích;
- zák. è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnì dalích
zákonù;
5)
- vyhláka Èeského báòského úøadu è. 174/
1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi;
6)
- napø. zák. è. 133/1985 Sb., o poární
ochranì, ve znìní pozdìjích pøedpisù;
7)
- § 2 odst. 1 písm. b) zák. ÈNR è. 283/
1991 Sb., o Policii ÈR, ve znìní pozdìjích
pøedpisù;
- § 2 odst. 1 písm. a) zák. ÈNR è. 553/
1991 Sb., o obecní policii, ve znìní pozdìjích pøedpisù;
8)
- 1) - § 12 odst. 2 zák. è. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zøízení).
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Nejdeètí hasièi zvou vechny na 8. roèník hasièské soutìe

O plaketu svatého Floriána,

která se uskuteèní dne 29. 9. 2001 na parkoviti v Jateèní ulici pod poární zbrojnicí.
Sjede se na tøi desítky soutìních drustev, které zmìøí své síly v disciplínì poární
útok. Pøijïte povzbudit domácí soutìní drustvo, které udìlá ve pro to, aby zvítìzilo. K dobré náladì bude hrát hudební skupina Jetìøice. Soutì zaèíná v 9 hodin.

Z hasièské kroniky
Jak jste si mohli pøeèíst v denním tisku,
stará hasièská kronika je pøeloena. Mimo
jiných, velice zajímavých událostí se v naí kronice nacházejí úmrtní parte naich
kamarádù hasièù. Vydali jsme se proto na
místní høbitov a zaèali jsme obcházet staré hroby, které se zde nacházejí. Po nìkolikahodinovém mapování jsme k naí radosti zjistili, e se zde opravdu nachází
nìkolik starých hrobù bývalých hasièù,
kteøí ná hasièský sbor zakládali. Napøíklad Edwina Stöcknera - dlouholetého
pøedsedy hasièù, Hermana Kunzmana kronikáøe, Josefa Junklbauera - výstrojního náèelníka. Jeden z nejcennìjích, dá-

li se to tak nazvat, je hrob pana Frantika
Reitznera - jednoho ze zakladatelù a pozdìjího velitele hasièù.
Proè o tom vem píi. Hasièi Nejdek se
rozhodli, e tyto hroby obnoví a budou je
udrovat. Proto vás chceme vyzvat, váení spoluobèané, pokud vám nìco tato jména øíkají, nebo máte-li k výe jmenovaným
jakýkoliv vztah, ozvìte se nám. Rádi bychom se o historii hasièù dozvìdìli jetì
více. Své dotazy èi vzpomínky sdìlte veliteli hasièù Zdeòku Macháèkovi osobnì,
nebo na tel. èíslo 3825 122.
Pøedem vám dìkuji za jakoukoliv zprávu.
Zdenìk Macháèek, velitel hasièù, Nejdek

PODÌ KOVÁNÍ

Dìkuji místnímu hasièskému sboru, který mi s obèanskou obìtavostí pomohl ze soboty na nedìli 7. èervence odstranit kodu ve vytopeném sklepì. Té si cením dobrého slova a útìchy v mé zoufalé situaci. Dìkuji!
B.Bláhová, Bratøí Èapkù 901, Nejdek

HUBNEME do plavek aneb cvièenky jsou o 25 kg lehèí
Ve dnech 11.6. a 22.6.2001 se uskuteènil ètvrtý roèník hubnoucího kursu. Kadý
den od pondìlí do pátku rozhýbalo dvaaedesát cvièenek svá tìla pod vedením nejdeckých cvièitelek. Celkem se zhublo o dvacet pìt kilogramù. Nejvìtím úbytkem u jednotlivce byly tøi kilogramy. Na závìr bylo vyhodnocení váhového úbytku a slosování
bohaté tomboly.
Nikdo neodeel s prázdnou. Chtìla bych podìkovat cvièitelkám za kvalitní vedení hodin: Mgr. Janì kultyové-ebkové, Janì Ozimkové a Hanì Pávkové. Velký dík patøí
osloveným sponzorùm: lékárnì U Zlatého lva, OC Rolava, restauraci ROLAVA, lékárnì
Olympia, Golsportu, Elektru Gavlasová, Reginì Laurenèíkové, drogerii Holzknechtová,
Knize - Music shopu, PNS - Lehrerové, panu Kareovi, Sokolovské uhelné, a.s.
Dìkujeme a tìíme se zase za rok ve stejnou dobu. Kdo vak nechce tak dlouho
èekat, mùe nae hodiny navtívit ji v záøí 2001, vdy v pondìlí a ètvrtek v tìlocviènì
Z - námìstí a v úterý a ètvrtek v tìlocviènì Z - ulice Karlovarská. Kromì toho si
s námi mùete zacvièit i ve FIT klubu Bohunky Chlupové.
Ing. Soòa Tauková

DDM NEJDEK - krouek sportovní gymnastiky
V letoním roce velmi dobøe reprezentoval Nejdek krouek sportovní gymnastiky Domu dìtí a mládee.
Pod vedením paní Heleny abatové se
dìvèata v okresní soutìi umístila takto: 1.
lapová Hana, 2. Hejzlarová Dana, 3. Kuncová Dominika, 4. Macháèková Kateøina,
5. Dìdíková Denisa. Ve druhé kategorii
obsadila druhé místo Monika Pichlová.
Vechna dìvèata postoupila do krajského
kola, kde si nejlépe vedla Hana lapová.
Jana Krùdlová, øeditelka DDM
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ORIENTAÈNÍ BÌCI VE VÉDSKU
Ve dnech 4.-16.7. 2001 uspoøádal Èeský svaz orientaèního bìhu tréninkový zájezd do védska, do zemì, kde je orientaèní bìh národním
sportem. Ve ètyøicetièlenné výpravì byli i tøi nejdeètí orientaèní bìci.
Ve støedu 4. èervence veèer máme vichni
sraz v Turnovì. Postupnì nakládáme zavazadla do pøipraveného autobusu a ve dvacet hodin odjídíme smìr Varnsdorf a statní hranice.
Po noèním pøejezdu Nìmecka se ráno v pøístavu Rostock naloïujeme na védský trajekt
do Trelleborgu.Vyplouváme v sedm hodin.
Je nádherné sluneèné poèasí, moøe klidné
jako jihoèeský rybník, take vìtinu plavby
trávíme na horní palubì, která je tak vysoko, e pohled na hladinu moøe je jako z nejvyího patra paneláku. Po esti hodinách
plavby pøiplouváme do nejjinìjího védského pøístavu Trelleborg. Po dalích ètyøech
hodinách jízdy autobusem dosahujeme vytoueného cíle, chaty klubu orientaèního
bìhu Alvesta SOK.
Chata je postavena na úpatí kopce Hanaslöv, na nae pomìry neskuteènì vysokého, plných dvì stì sedmdesát metrù nad
moøem. Je to v podstatì jediný kopec v celém okolí, které je jinak bohatì zalesnìné
a pokryté øadou pøekrásných jezer. Kopec
Hanaslöv je lyaøským centrem irokého
okolí, jsou zde dvì osvìtlené sjezdovky
a osvìtlená bìecká tra. Samotná chata klubu je nová moderní stavba postavená díky
sponzorùm klubu. Je zde modernì vybavená kuchyò, jídelna, klubové místnosti, dvì
sauny, sociální zaøízení.
Po rychlém vybalení zavazadel bereme do
rukou mapy a vyráíme se seznámit s okolním terénem. Následujících sedm dnù dvoufázovì trénujeme v bliím i vzdálenìjím
okolí. Po kadém tréninku si jdeme zaplavat do nìkterého z blízkých jezer, take postupnì poznáváme jezera Späne, Hjörtsberga, Furen a dalí. Mezitím staèíme navtívit
i nìkteré historické památky støedního védska jako kostel ve Väksjö, který má tu zvlátnost, e má dvì vìe. Dále navtìvujeme
starý kostelík ze tøináctého století v Härlöv

KÈT Kruné hory Sokolov
zve dìti, jejich rodièe a dalí zájemce na

a skanzen v Mohedì. Po sedmi tréninkových
dnech na Hanaslöv opìt balíme a odjídíme
na tøíetapový závod poblí pøístavního mìsta Varberg. Rovnì zde jsme hosty místního
klubu orientaèního bìhu a vyuíváme jejich
klubové chaty.
První etapa závodu, kterého se úèastní
patnáct set bìcù ve vech kategoriích, se
bìí v pøímìstském lese u Varbergu. Zahájení závodu je v patnáct hodin. V kategorii D 12 startuje v 16:04 nae Andrea
Freyová. Do cíle dobíhá v 16:19. ok pro
domácí, Andrea poráí v úvodní etapì
vech jedenaètyøicet soupeøek a obsazuje
první místo.
Následující den se bìí druhá etapa
v lesích u obce Äkulla. Bainatý terén je
po noèním deti nasycen vodou. Závod
startuje v deset hodin. Andrea opìt bìí
velmi dobøe, ale pøi nabíhání na ètvrtou
kontrolu dìlá drobnou chybu, která pro
ni znamená ètvrté místo v etapì a druhé
místo v celkovém poøadí. Po závodì jsme
pozváni starostou Varbergu a zástupci
klubu orientaèního bìhu na pøátelské posezení a obìd v restauraci v Äkulle. Pøed
restaurací nás vítá pan místostarosta, který nás v prùbìhu obìda seznamuje se
zdejím krajem, jeho pozoruhodnostmi
a historií. Po vypití kávy a zmrzlinì dìkujeme za pohotìní a pøátelské posezení
a odjídíme zpìt do Varbergu, abychom
po prohlídce mìsta, pøístavu a pøístavní
pevnosti tvrdì usnuli pøed poslední, závìreènou etapou...
Do poslední etapy, která se bìí handicapovým zpùsobem, nastupuje Andrea se
ztrátou 2:42 min za vedoucí Annou Forsberg a 0:19 min pøed tøetí Hannou Axelsson. V prùbìhu závodu neustále ukrajuje vteøinky z náskoku vedoucí závodnice,
ale tøetí Hanna Axelsson se nenechává

KORÁLKOVÉ VÝLETY

První záøijový výlet se uskuteèní v sobotu 8. záøí se srazem úèastníkù v Kynperku na
nádraí po pøíjezdu vlaku v 8.30 hodin (vlak odjídí z Karlových Varù - Horní nádraí
v 7:41 hodin, z Ostrova v 7:12 hodin). Trasa nás zavede pøes Drsný, Dasnice, Chlumek do
Citic (cca 11 km). Pro dìti jsou opìt pøipraveny soutìe, hry a ohýnek.
Na dalí výlet 22. záøí je sraz v 9:30 hodin v Karlových Varech pøed hotelem Thermál
a pùjdeme okolo golfového høítì na Andìlskou Horu. Zde si mùete prohlédnout zøíceniny hradu a na ohýnku opéct pøinesené buøty èi jiné lahùdky.
Poslední výlet v tomto kalendáøním roce se uskuteèní 6. øíjna, kdy úèastníci z okresu
Sokolov mají sraz v Lokti a z naeho okresu v Karlových Varech na námìstí Dvoøákové
v 9:30 hodin. Obì trasy se sejdou ve Svatoských skalách, kde bude pøipraven oheò a hry .
Informace o dalích výletech a podrobnosti získáte na tel. 0164/618099 nebo na tel.
0168/623342 nejlépe ve veèerních hodinách a té na mobilu 0608 077167.

Andrea Freyová pøed výsledkovou listinou ukazuje své umístìní po první etapì - 1. místo. Celkovì vybojovala vynikající bronzovou medaili.

setøást. Do dobìhového prostoru dlouhého dvì stì padesát metrù, plného hlubokého bahna, vbíhá Andrea na druhém
místì, ale v hlubokém bahnì jí rychle docházejí síly na fini, take je v posledních
metrech pøedbìhnuta domácí závodnicí
Axelsson. Pøesto konèí na výborném tøetím místì a jako jediná z celé èeské výpravy se prosazuje na stupnì vítìzù.
Z nejdeckých pak konèí na estatøicátém
místì z jednapadesáti startujících Mía
Mundlová v kategorii D 14 a na dvaadvacátém místì z ètyøiaedesáti startujících bìhající trenér Jaromír Frey v kategorii H 60.
Po slavnostním vyhláení vítìzù rychle
balíme, odjídíme zpìt do Varbergu, abychom naloili zavazadla a vyrazili na cestu
domù. Do Trelleborgu pøijídíme veèer a naloïujeme se opìt na védský trajekt. Po noèní plavbì jsme ráno na pevninì v Rostocku
a po celodenní cestì autobusem konèí ná
zájezd opìt v Turnovì. Louèíme se bohatí
o proité záitky a nová sportovní pøátelství
a tìíme se na dalí podobnou akci.
Jaromír Frey

První roèník memoriálu

Miloslava írka

(28.11.1943  6.2.1995),
zamìstnance PK Vøesová, obìtavého èlena naeho achového oddílu, nositele tøetí výkonnostní tøídy v praktickém a první
výkonnostní tøídy v korespondenèním achu, se hrál v èervenci za úèasti pouhých
ètyø hráèù jednokolovì.
1. Rak Pavel st.  3 body (ze tøí)
2. Rudolský Jakub r. 1985  2 body
Ceny vìnoval Pavel Rak.
Za achový oddíl Rak + Hammer
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SOUTÌ
na køíovou cestu

Devátého srpna v osm hodin zaèal kolní rok 2001/2002
v sasském Johanngeorgenstadt i dvìma ákùm z Èech,
nejdeckému Ondrovi Schütze a karlovarskému Martinovi Záhoøíkovi.
Po pùlroèní snaze spolku pøátel gymnasia Johann-Heinrich Pestalozzi v Johangeorgenstadt, rodièù tìchto ákù a naposledy pana Sequense i mé se podaøil první krok na cestì
k dvojjazyènému, mezinárodnímu gymnáziu v tomto saském hranièním mìstì. Dalí
jednání k tomuto tématu se uskuteèní u nás na radnici 4. záøí s politiky a kolskými
odborníky okresu Schwarzenberg.
Jednoroèní stáe na této kole budou pokraèovat i v dalím kolním roce. Podle slov
paní Záhoøíkové jsou chlapci pøijetím i vyuèováním nadeni. Pøeji jim nadení po celý
rok a vìøím, e i pøítí kolní rok se najdou stáisté nebo stáistky s chutí pøekonávat
jazykové bariéry.
Ing. Lubomír Vítek, zástupce starosty

Dìtský filmový a televizní
festival Oty Hofmana poprvé v Nejdku
e jsou nejdecké dìti nadenými návtìvníky kina, se pøesvìdèujeme kadý rok o jarních prázdninách, kdy poøádáme pøehlídku
Týden filmù pro dìti. Letos se vak Nejdek navíc stane partnerským mìstem, a tedy dìjitìm tradièního Dìtského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana,
který se ji po tøiatøicáté koná v Ostrovì.
Festival vedle soutìních projekcí uvede také tématickou pøehlídku vìnovanou kosmickým letùm, putování èasem a návtìvám z vesmíru nazvanou Vesmírná odysea 2001,
podle filmu natoèeného podle pøedlohy A.C. Clarka. Rok, v nìm se nyní ocitáme, byl
v dobì vzniku tohoto filmu dalekou budoucností. Máme tedy jedineènou monost srovnat tehdejí fikci se souèasností. Hlavní festivalové dìní bude samozøejmì probíhat
v Ostrovì. Zde mùete mimo jiné zblízka vidìt práci redakcí dìtské televize a pøehlídku dìtské mediální tvorby.
Nejdecké dìti ovem nepøijdou zkrátka. O víkendu mohou naèerpat festivalovou
atmosféru pøímo v Ostrovì a od pondìlí se festival naplno rozjede i nás. Pøipravili jsme
celkem osm projekcí z toho polovinu budou tvoøit soutìní snímky. Tøi sci-fi filmy
budou promítnuty v rámci tématické sekce Vesmírná odysea 2001 a na nejmení jsme
mysleli zbrusu novým pásmem pohádek ze zlínských filmových ateliérù. Podpoøit svùj
film do Nejdku jistì pøijedou i nìkteøí tvùrci a herci. Dìní v hlavním festivalovém
mìstì budou dìti moci sledovat prostøednictvím internetu. Nejvýznamnìjí doprovodnou akcí festivalu v Nejdku bude výstava Ukázky technik animace kreslených a loutkových filmù, která zachycuje jednotlivé fáze výtvarného zpracování dìtských filmù.
Tu pøipravuje soukromá galerie N211 spolu s obèanským sdruením Vyhlídka. Nejdecké
dìti budou mít také svého zástupce v porotì festivalu.
Festival zaèíná v sobotu 22. a konèí ve støedu 26. záøí. Tìíme se na vás.
Program festivalu najdete v tomto listì na stranì 11 a více informací o jednotlivých
titulech na zvlátním festivalovém plakátì.
Zdenìk Pánek, vedoucí OKaP

Nejdecká køíová cesta unikátní
svým velkolepým vývihem vysoko nad historický støed mìsta vznikala pøed sto padesáti lety. Právì
v dobì, kdy vnìjí námìstí Karla
IV. získávalo svou neopakovatelnou tváønost. Není tedy divu, e
i nová urbanistická studie irího
centra od architekta Romana Kouckého (viz. NRL 5 a 7-8 2001) køíovou cestu s námìstím opìt tìsnì spojuje.
Význam a tradice nejdecké køíové cesty nám pøi zaèínající její
obnovì pùsobí nemalé starosti.
Vdy jde o dílo, na které se budou
dívat pøítí pokolení. Nezaslouí si
tato jedineèná kulturní a pøírodní
památka na svých ètrnácti zastaveních toho nejlepího umìleckého ztvárnìní dosaitelného v naich podmínkách? Kdo rozhodne,
zda jsme se vydali pøi obnovì prvních dvou kaplièek správnou cestou? Mìly by nové reliéfy nést peèe nového století, nebo by se jejich
pojetí mìlo klonit k tradici? A co pouitý materiál nebo výtvarná technika?
Tyto a jetì dalí otázky si poloilo obèanské sdruení JoN a rozhodlo se postupovat formou veøejné soutìe, která bude vyhodnocena umìleckou porotou.
Podmínky soutìe sdìlíme tìm zájemcùm, kteøí se ozvou písemnì,
telefonicky nebo osobnì pøedsedovi JoN Milanu Michálkovi na adresu Nejdek, Rolavská 1219, tel: 017/
3825 548.
Milan Michálek

Firma SENZA

GEOdetická kanceláø

Nabízíme sluby:
● mytí kobercù, mytí oken, ehlení,
mandlování a jiné domácí úklidové práce
● zakázkové ití, opravy odìvù, ití
záclon a závìsù

Ivana Mádlová

ulice Bratøí Èapkù 441, 36221 Nejdek
Tel. 0607110553 nebo 0604258462

Sokolovská 167, Karlovy Vary
tel. 0602/170572; 017/3566487
Geometrické plány na zamìøení
a oddìlení pozemkù vèetnì vytýèení.
Ve za rozumnou cenu
a v krátkých termínech!
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Nová koncertní sezóna v Kruhu pøátel hudby

FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, námìstí Karla IV. 241
tel. 017/3925216; Po - Pá 10 do 17 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
15.9. - 18.10. 2001
St. Hoøínek - Americký støedozápad
Výstava dokumentárních fotografií
souèasné Ameriky.
DIAPROJEKCE
15.9. 2001 v 18 hodin
St. Hoøínek - Americký støedozápad
MÌSTSKÉ MUZEUM
Nám. Karla IV. 238, tel. 017/3925702
St - Ne od 9 do 16 hodin

Stálá expozice s národopisnými sbírkami
z Nejdecka a Krunohoøí.
VÝSTAVA
13.9. - 4.11. 2001
Oldøich Kili Kilián - Masky
Foto a výrobky domorodcù z dalekých zemí.
KINO NEJDEK
Nám. Karla IV. 238, tel. 017/3925216
program kina viz. strana 11

POHÁDKA
16.9. 2001 v 15 hodin - Kvítek Vítek
Velký sál, vstupné 20 Kè
Karlovarské hudební divadlo
33. FILMOVÝ A TELEVIZNÍ
FESTIVAL OTTY HOFFMANNA
24. - 26.9. 2001
Téma: VESMÍRNÁ ODYSEA 2001
Program na stranì 11
GALERIE N 211 (Èajovna, Kavárna, ICM)
Nerudova 211, tel. 017/38 25 750
St - Pá od 16 do 21 hodin; So, Ne 15 - 20 hodin

VÝSTAVY
do7.9. 2001
Eva Jandejsková - Poetické obrazy
8.9. - 30.9. 2001
Pavel Hanák - Karikatury
Karikatury známých i ménì známých
osobností naí spoleènosti.
Vernisá 8.9. 2001 v 16 hodin
19.9. - 30.9. 2001
Filmové ateliéry Zlín -Ukázky technik
animace kreslených a loutkových filmù
Výstava k 33. filmovému a televiznímu
festivalu Oty Hofmana.
ÈAJOVNA A ICM

Záøí 2001

Ve 24. koncertní sezónì 2001  2002 jsme pro pøátele krásné hudby
v Nejdku a okolí pøipravili jako obvykle sedm koncertù (181.  187.
koncert) a zájezd na hudební festival do Prahy.
2001

2002

18.9.
sál: Ev. kostel
Trio cantabile (soprán, flétna, harfa)
Bible jako inspirace
Buxtehude, Locatelli, Telemann,
Dvoøák aj.
ØÍJEN 2.10.
sál: ZU - Nejdek
Lubomír Malý  viola
Stamic, Beethoven, Paganini aj.
LISTOPAD 6.11.
sál: ZU - Nejdek
Jiøí Pazour  klavír
Veèer klavírní improvizace
PROSINEC 8.12. Sál Martinù - AMU Praha
Zájezd do Prahy na Festival B. Martinù 2001
Lichtentejnský palác na Malé Stranì
Koncert laureátù soutìe Nadace B. Martinù
v oborech housle, violoncello, klavírní trio, komorní orchestr.

LEDEN 8.1.
sál: ZU
Klavírní kvarteto Bohuslava Martinù
Emil Leichner  klavír,
Bohumil Kotmel  housle,
Miroslav Petrá  violoncello,
Karel pelina  viola
ÚNOR 12.2.
sál: ZU
Eduard Spáèil  klavír
Brahms, Rachmaninov, Debussy aj.
BØEZEN 19.3.
sál: ZU
Èeské smyècové duo
Lucie Hùlová  housle
Martin Sedlák - violoncello
DUBEN 16.4.
sál: galerie N 211
Musica bellissima
Eva Èierna-Tornová  cembalo
Martin Celhoffer - loutna

ZÁØÍ

Koncertní sály: ZU (Základní umìlecká kola v Nejdku), kostel (kostel Èeskobratrské církve evangelické v Nejdku), N 211 (Galerie N 211, Nerudova ul. Nejdek)
Koncertní dny: úterky
Zaèátky: 19 hodin
Èlenem Kruhu pøátel hudby v Nejdku se stane kadý obèan od 15 let, který si zakoupí pøedplatné na celý cyklus osmi koncertù. Stálá a pøenosná vstupenka za 270 Kè
(studentská a uèòovská mláde, nepracující dùchodci za 180 Kè) poskytuje volný vstup
na koncerty KPH v Nejdku a vstupenku na koncert v Praze s pøednostním právem úèasti
na tomto zájezdu, dále bude èlenùm pøed kadým koncertem potou doruèen program
s podrobnými informacemi o interpretech. Vstupné na jednotlivé koncerty pro neèleny
KPH je 50 a 30 Kè, na koncert Festivalu Bohuslava Martinù v Praze 100 Kè. (Èlen
KPH tedy zaplatí za stálou vstupenku 50% její skuteèné ceny). kolní mláde mùe
navtìvovat koncerty KPH v doprovodu rodièù nebo i jiných plnoletých obèanù zdarma. Abonentní prùkazku si mohou zájemci koupit v infocentru Nejdek (v budovì
kina), nebo si ji mohou opatøit na prvním koncertì sezóny, který se koná 18.9. 2000
v 19 hodin v evangelickém kostele v Nejdku.
Milan Michálek

Pøedplatné do Mìstského divadla v Karlových Varech
Pøedplatitelé, kteøí si v èervenci tohoto roku zaplatili pøedplatné do Mìstského divadla v Karlových Varech, si mohou vyzvednout své abonentní legitimace v infocentru
Nejdek od 3. záøí 2001 (s doplatkem 145,- Kè za dopravu).
Pro dalí zájemce máme dobrou zprávu. Získali jsme jetì nìkolik zlevnìných míst
v II. poøadí pro dùchodce a studenty do 3. a 4. øady na 1. balkon za 810,- Kè (vèetnì
dopravy).
Program pøedplatitelské skupiny P78 (7 veèerù  opera, opereta, muzikál, balet) byl
otitìn ve dvojèísle NRL 7-8, nebo je k dispozici v infocentru Nejdek. Pøihláky se
pøijímají jetì do 14. záøí 2001.
Milan Michálek

Od 1.9. 2001 plnì v provozu + INTERNET

Obèanské sdruení Vyhlídka

Kruh pøátel hudby
Zahájení 24. sezóny 18. 9.2001 v 19 hodin
v evangelickém kostele
TRIO CANTABILE
Program: Bible jako inspirace

Od støedy 5. záøí v naí Èajovnì pøi Galerii N211 INTERNET!!!! Zatím kadou
støedu, ètvrtek a pátek od 19 do 21 hodin v pøíjemném prostøedí s moností pochutnat
si na dobrém èaji. Pro nadcházející babí léto doporuèujeme TUAREG s mátovou chutí
a pro dìti sladký filipínský datlový èaj. Tìíme se na vai návtìvu.
Eva Smilková
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20. - 21. èt, pá 17:30, 20:00

RADNIÈNÍ LISTY
PO ÈEM ENY TOUÍ

USA  Sigmund Freud il do tøiaosmdesáti a nepøiel na to. Byl na tom líp ne
hlavní hrdina - On ví, co si Ony myslí. Skvìlý MEL GIBSON v komedii z prostøedí
reklamního byznysu.
vstupné: 57 +1 Kè
121 minut
do 12 let nevhodné

ZÁØÍ
3. - 4. po, út 17:30, 20:00

EVOLUCE

24. - 25. po, út POUZE 20:00! HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU?
USA  To tu jetì nebylo: Prachy jsou sice krásná a pøepychová vìc, ale lásku
a tìstí si za nì nekoupí! Nicolas Cage v romantické komedii.
vstupné: 51 +1 Kè
100 minut, titulky
pøístupný

USA  Uijte si konec svìta! Reisér Ivan Reitman pøichází s novou evoluèní
teorií: na matku Zemi nechal dopadnout meteorit se slunou zásobou mikroorganismù, kteøí se vyvíjejí nevídanou rychlostí. V této akèní trikové sci-fi komedii zazáøí DAVID DUCHOVNY a JULIANNE MOOREOVÁ.
vstupné : 56 + 1Kè
104 minut, titulky
pøístupný

27. èt 16:00, 18:00!

5. st 17:30, 20:00

Pøedstavení pro dìti
27. pá 9:30

FINAL FANTASY: ESENCE IVOTA

USA/Japonsko  Virtuální hyperrealita poprvé na filmovém plátnì. Odhalte nový
svìt! Akèní sci-fi otce mnoha poèítaèových her Hironobua Sakaguchiho, její hrdiny
vytvoøil právì computer.
vstupné : 56 + 1Kè
115 minut, titulky
pøístupný

6. èt 17:30, 20:00

PARALELNÍ SVÌTY

ÈR  Hoøká love story reiséra a scénáristy Petra Václava vypráví úplnì obyèejný
pøíbìh ze ivota, pøíbìh o mnohých z nás, o naí dobì, o tom, jak touíme po
lásce, po vztazích a jak s nimi nakládáme. V hlavních rolích excelují KAREL RODEN a LENKA VLASÁKOVÁ.
vstupné : 52 + 1Kè
100 minut
pøístupný

10. po 17:30, 20:00

SMLOUVA S ÏÁBLEM

USA  Faustovsko  mefistofelská legenda trochu jinak. Ïáblem je tentokrát ena
(LIZ HURLEYOVÁ) a Faustem pøihlouplý dobráèek, který se upíe z prostého
dùvodu: chce být bohatý, silný a enatý s kolegyní Alison. V této komedii nevìøte
ïábelské enì, ta vae pøání pìknì okoøení.
vstupné : 52 + 1Kè, UP
89 minut, titulky
pøístupný

11. - 12. út, st 17:30, 20:00

15 MINUT

USA  Excelentní KAREL RODEN v roli masového vraha, který se stává mediální
hvìzdou. Své øádìní v New Yorských ulicích natáèí na kameru a prodává bulvární
televizi. Na stopì mu je ROBERT DE NIRO a EDWARD BURNS.
vstupné: 52 +1 Kè, UP
120 minut, titulky
pøístupnost od 15 let

DRAÈÍ DOUPÌ

USA/ÈR  Pohádkový pøíbìh o zlém mágovi (JEREMY IRONS), který chce znièit
pokojnou øíi spravedlivé císaøovny a nastolit vlastní vládu lstí a èernou magií.
Izmerskou øíi zachrání èi zahubí ten, kdo má savrillský  mýtický prut.
vstupné: 54 +1 Kè, UP
107 minut, titulky
pøístupný

ÈR - pohádkové pásmo

NEZBEDNÍCI
vstupné: 9 +1 Kè

63 minut

33. filmový a televizní festival Oty Hofmana
Téma: VESMÍRNÁ ODYSEA 2001 (24. - 26.9. 2001)
24. po

10:00
15:00
17:30

25. út

10:00
15:00
17:30

26.st

15:00

18:00
vstupné: 25 Kè

PÁSMO KRÁTKÝCH FILMÙ
Z PEKLA TÌSTÍ II.
MU Z PRVNÍHO STOLETÍ
REBELOVÉ
REBELOVÉ
IKÁRIE XB1
DIVOKÁ PLANETA
KRÁLOVSKÝ SLIB

(pøehlídka)
(soutì)
(tématická sekce)
(soutì)
(soutì)
(tématická sekce)
(tématická sekce)
(soutì)

Pøipravujeme na øíjen 2001

VYMÍTAÈ ÏÁBLA; JAKO PAVOUK; TAXI,TAXI; MUMIE SE VRACÍ; KOSTKA;
PØÍBÌH RYTÍØE; HANNIBAL; KROKODÝL DUNDEE V L.A.; QUILS  PEREM
MARKÝZE DE SADE
http://www.kinoserver.cz

HRAJEME OPÌT OD 17:30 A 20:00 HODIN !!!!

...vrátí Vám odcizené auto
REX - to není jen psí komisaø z
televize, stejný název má komplexní
zabezpeèovací systém pro automobily,
motocykly a dalí majetek. Tak jako
komisaø REX vdy najde pachatele,
zabezpeèovací systém REX vrátí
odcizený vùz majiteli. Systém je
cenovì pøíznivý i pro majitele bìných
vozù nií støední tøídy - napø. Felicie,
Fabie apod.
Zapojení do systému REX se vdy vyplatí.
Èástka, kterou za systém platíte, se vám vrátí v
úspoøe na pojistném a v uetøených nákladech.
J soukromé vozy
J firemní vozy
J motocykly
J pevné objekty

- ochrana proti krádei, monost znehybnit vozidlo
- kontrola trasy, úspora pohonných hmot, odbourání
èerných jízd
- speciální program hlídání
- zabezpeèení movitých i nemovitých vìcí

Provozovatel systému REX: DUEL CZ s.r.o.

AUTOELEKTRO

