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Portréty mongolských důstojníků Yamantara a Ajungboo, dílna Ignace Sichelbartha, kolem
roku 1776. Obrazy z výstavy „Ignác SICHELBARTH z Nejdku až na císařský dvůr“ v Galerii N211 (více na str. 6).

Multifunkční budova
na autobusovém nádraží
Společnost A+R, zastupující síť Penny
market v ČR, začne se stavbou multifunkčního objektu 1.9. 2005. První přijde na řadu
budování opěrné zdi objektu a zakládání
stavby samotné. Stavební ruch v nejvzdálenější části pozemku (zemní práce ve svahu
na rohu pod ulicemi Husovou a spojkou do
ulice Rooseveltovy) vylučuje současný provoz autobusového nádraží, proto bude provizorně přestěhováno do ulice Nádražní.
Na stávají ploše bude zřízeno provizorní
obratiště autobusů.
Současně začne ZČE budovat novou trafostanici na zeleném ostrůvku v ulici U Jeslí a rovněž přípojku pro nový objekt, která
je dimenzována tak, aby zároveň posílila
vedení v Husově ulici.

Postupně bude probíhat náročná montáž
skeletu patrové budovy tak, aby závěrečné
práce v objektu byly co možná nejvíc uchráněny rozmarů počasí. Poslední měsíc stavební činnosti bude věnován „vyzbrojení“
prodejny Penny market tak, aby první kupující do ní vstoupili už na Vánoce 2005.
Přicházet budou do zastřešené patrové budovy s kompletní fasádou, která bude obsahovat v prvním podlaží volný prostor pro
stavbu tělocvičny a sportovního centra.
Městská část stavby – parkoviště, autobusové nádraží a opěrka parkoviště – začne
podle předpokladů v polovině září, kdy budou administrativně uzavřeny všechny náležitosti, vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

pokračování na str. 2

Letošní konec roku, tedy poslední čtyři
měsíce roku 2005, se stanou pro město
Nejdek tím nejhorečnějším stavebním
časem.
Skončilo to nejtěžší téměř, tři roky trvající, přípravné období, kdy se jen zdánlivě nic nedělo. Pohromadě jsou všechna
povolování, projednávání, schvalování
a výpisy. Uzavřeny jsou výběry, všechny
možné smlouvy. V „mašličkách“ jsou projekty, průzkumy a rozbory, kalkulace.
Dojednány dotace. Po tři roky člověk usilovně pracuje, častokrát musí začít znovu a znovu, a nabírat chuť, bojuje o sílu,
o obnovení naděje, smyslu, musí leccos
překousnout od těch, co dokážou jen
škodit, kritizovat a házet klacky pod
nohy, to proto, aby se dočkal právě tohoto podzimu.
Veškerá příprava, ať je jakkoli důkladná, nezaručí, že se vše podaří přesně tak,
jak je plánováno. Teprve první výkop
ukáže, co bylo skryto. Může zasáhnout
počasí, může se stát tisíc věcí. Stejně tak
jako v případě generální rekonstrukce
náměstí jistě dojde k omezení běžného
provozu a pohybu. Znovu bude potřeba
spolupráce všech zúčastněných, i těch konajících proti své vůli. Znovu budeme
žádat o ohleduplnost a vstřícnost.
To proto, že jde neoddiskutovatelně
o cestu ke zlepšení atraktivity a úrovně
našeho města. Navíc ze soukromých (cca
15 milionů Kč), státních (9,5 milionu
Kč) i krajských (13 milionů Kč) přijdou
do města nemalé prostředky. Nejdek roste, žije, investuje – to je nepřehlédnutelný, naprosto zjevný úspěch.
Nové autobusové nádraží jednoznačně
zlepší kulturu cestování, odstraní v souvislosti s novou parkovací plochou na střeše Witte živelné parkování a konečně
vyřeší bezpečnost pěších v tomto prostoru.
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Z 15. jednání Zastupitelstva města ze dne 9.8. 2005
Zastupitelstvo města
schvaluje na základě žádosti správce rozpočtu OEFRMaD ze dne 27.5. 2005 a v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, předložené
rozpočtové opatření;
schvaluje splátkový kalendář pro Velimíra
Csernyáka, Nejdek, na dlužné nájemné, za
čp. 964, náklady řízení, vyúčtování služeb
za rok 2002 a za rok 2003 a nájemné za čp.
152 za období 10 - 12/2003, 1 - 12/2003 a
1 - 5/2005. S panem Csernyákem bude sepsána dohoda o uznání dluhu a dohoda
splátkách;
schvaluje splátkový kalendář pro Jana
Anděla, Nejdek, na dlužné nájemné včetně
nákladů řízení. Jedná se o dluh na nájemném, za čp. 109, náklady řízení , vyúčtování služeb za rok 2001 a za rok 2002 a nájemné za čp. 152 za 6,7,8,9,10/2002,
11,12/2004 a 1,2,3,4,5,6,7/2005. S panem
Andělem bude sepsána Dohoda o uznání
dluhu a dohoda o splátkách;
schvaluje splátkový kalendář pro Karla Vojáka, Nejdek, na dlužné nájemné a vyúčtování služeb. Jedná se o dluh za vyúčtování
služeb za rok 2002, rok 2003 a rok 2004,
dlužné nájemné za 10,11/2003, za 1,3,4,5,10
/2004. S panem Vojákem bude sepsána dohoda o splátkách.
zřizuje Výbor pro národnostní menšiny a ukládá Radě města provést výběr vhodných
osob pro tento výbor a předložit seznam
kandidátů ke schválení ZM na jeho příštím
jednání;
schvaluje prodej bytů a nebytových prostorů v bytovém domě čp. 443, ul. Závodu
míru v Nejdku takto:
Kupní cena převáděných bytových jednotek bytového domu čp. 443 ul. Závodu míru v Nejdku se vytvoří spolu s aplikací pravidel města ze zjištěné ceny jednotky podle
znaleckého posudku, která je základem pro

výpočet převodní daně po převodu jednotky. Z takto zjištěné ceny stavby a příslušenství se poskytne sleva 50%. Z takto zjištěné
ceny pozemku a jeho součástí se sleva neposkytuje. Tímto způsobem upravená zjištěná cena je základní cenou.
Kupní cena nebytových prostorů bytového
domu čp. 443 ul. Závodu míru v Nejdku je
cena jednotky podle znaleckého posudku
(bez úpravy ceny koeficienty) s možností
úhrady celé částky v hotovosti nebo úhrady
40% a proinvestování do 3, 5 nebo 8 let;
schvaluje prodej pozemku pro
a) Jaroslava a Vladimíru Slezákovy, ppč.
80/2 o výměře 384 m2 v k.ú. Bernov, b)
Pavla Hegegyho, ppč. 1753/4 část o výměře
92 m2 v k.ú. Nejdek, c) Jaroslavu Šambergerovou, ppč. 3249/5, část o výměře 113 m2
v k.ú. Nejdek, d) Evu Milotovou, ppč. 276/2
o výměře 549 m2 v k.ú. Bernov, e) Martina
Radimerského, ppč. 230/3 o výměře 2956
m2 v k.ú. Bernov f) Ing. Pavlu Paprskářovou, ppč. 230/1 o výměře 1774 m2 v k.ú.
Bernov, g) Jiřího a Stanislavu Bernardovy,
stp.č. 400 o výměře 26 m2 a ppč. 1269/2 díl
„a“ o výměře 41 m2 v k.ú. Pozorka u Nejdku, h) Karla a Janu Žahourovy, ppč. 650/7
část o výměře 1000 m2 v k.ú. Suchá u Nejdku, ch) Ladislava a Annu Kosíkovy, ppč.
273/4 část o výměře 600 m2 v k.ú. Tisová
u Nejdku, i) Bedřicha a Alenu Pražákovy,
ppč. 203/5 o výměře 10 m2 a ppč. 203/2
o výměře 156 m2 v k.ú. Nejdek, j) Ladislava
Perejdu, ppč. 843/1 o výměře 1237 m2 v k.ú.
Tisová u Nejdku, k) Ing. Jiřího a MUDr.
Bereniku Podzemských, ppč. 262/1 o výměře 600 m2 v k.ú. Tisová u Nejdku, l) Luboše a Ivu Pánkovy, ppč. 179 část o výměře
476 m2 v k.ú. Nejdek;
ruší usnesení ze dne 9.9. 2003 pod bodem
VII, odst. B., písm. a) a schvaluje prodej
pozemku pro Martina a Petru Loudovy,
ppč. 1870/10 o výměře 1080 m2 v k.ú. Nejdek. V kupní smlouvě bude uvedeno, že je

tento pozemek prodáván bez přípojek na
inženýrské sítě a příjezdové komunikace
a kupující na sebe plně přebírá břímě vybudovat inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci;
schvaluje text předložené smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti ppč. 1270/1
o výměře 367 m2 v k.ú. Tisová u Nejdku,
včetně omezujících a sankčních podmínek,
uzavřené mezi Městem Nejdek a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10,
Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, Závodu Míru
725/16, Karlovy Vary;
schvaluje předložený záměr společnosti
Fortygo, s.r.o., na využití 20% finančních
prostředků pocházejících z ročních odpisů
pronajatého majetku ve prospěch předmětu
nájmu části podniku v navrhovaném rozsahu (bez DPH) s tím, že finanční rozdíl
mezi předloženým záměrem a 20% finančních prostředků pocházejících z odpisů
pronajatého majetku za rok 2004 bude převeden do roku 2006;
bere na vědomí informaci starosty města
o připravované investici ZS Limnice včetně
skutečnosti, že nabídková cena možného vítěze veřejné soutěže nedosahuje výše městem rozpočtované částky;
schvaluje rozdělení investice na dvě etapy,
při čemž první etapa bude v objemu letos
rozpočtovaných prostředků a umožní plné
využívání kluziště veřejností;
pověřuje starostu města neprodleně zahájit
jednání o získání dotačních prostředků na
druhou etapu stavby;
schvaluje verzi předložené dohody mezi
partnery projektu sdružené investice Penny
marketu, multifunkční sportovní haly a autobusového nádraží a pověřuje starostu města podpisem této dohody.
Plné znění zápisu je uveřejněno na městské
úřední desce.
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dobudování, ať už po dohodě s tenisty v případě Areálu Limnice, nebo tělocvičny a sportcentra v případě multifunkční budovy, se završí příští rok.
Zdravotnictví, zvláště to akutní, přivítá novou budovu stanoviště zdravotní záchranné
služby v Karlovarské ulici a s ní i personál,
jehož péče a pohotovost posune Nejdek na kvalitativně plnohodnotnou úroveň centra naší
horské oblasti. Umístění i parovodní přípojka,
kterou staví město, pak zavdává dobrý základ
pro stavbu dlouho žádaného detašovaného pracoviště krajských profesionálních hasičů.
Schválení přidělení státních prostředků na

rekonstrukci úpravny vody Limnice spolu
s urychlením vyhotovení projektové dokumentace dává naději, že letos bude možné začít
splácet další z předlistopadových dluhů.

pokračování ze strany 1
V novém roce můžeme očekávat funkční
světelnou tabuli s čekárnou a trafikou.
Penny market, který má v našem městě obsahovat i prodej masných výrobků a lahůdek,
jistě zvýší konkurenci v prodeji potravin.
Pro sportovce i nesportovce místní, pro jejich volný čas, jako lákadlo pro budoucí residenty v Nejdku vznikají významné projekty se
závazkem – Zimní stadion a sportovní hala.
Obě sportoviště se budou vyvíjet a jejich

Prosím vás proto: Buďte trpělivi a pomozte nám i sobě navzájem. Budujeme nový
Nejdek. Spíš ten pro naše děti a budoucí
generaci, která bude jistě pozitivní. Prací
a dílem se rozvírají nůžky mezi těmi, kdo
jen žvaní, a těmi, kdo něco tvoří a dělají.
Výsledky budou hovořit za vše.
Mgr. Luděk Sequens,
starosta města

Září 2005

3

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

Multifunkční budova, autobusové nádraží a parkoviště

Multifunkční budova
na autobusovém nádraží
pokračování ze strany 1
Začneme demolicí povrchu, stavbou opěrky
a zemními pracemi na sítích. Naším záměrem je recyklovat živici na místě a použít ji
okamžitě na opravy komunikací. Oříškem
pro budoucího zhotovitele budou jistě velké
spády parkoviště. Jako poslední přijde na
řadu autobusové nádraží tak, aby jeho zpětné přestěhování a tudíž pohyb cestujících co
nejméně ohrozil okolní stavební ruch.
Posledním, přesto formálně nejkomplikovanějším krokem, bude konečné zaměření
a vypořádání vztahů budoucích obou dohodnutých partnerů – města a společnosti
Penny market – formou smluv o věcném břemenu, smlouvy darovací a smlouvy o spoluvlastnictví.
Mgr. Tomáš Svoboda,
referent pro vnější vztahy MěÚ

Autobusové nádraží
se provizorně stěhuje do Nádražní ulice
Po dobu výstavby
komplexu budov a ploch
Penny marketu na stávajícím autobusovém nádraží
jsou od 00:00 hodin dne
29. srpna všechny spoje
vedeny z a do nástupišť na
provizorním autobusovém
nádraží v Nádražní ulici.
Radnice žádá motoristy
o respektování nového
dopravního značení
a o ohleduplnost při
průjezdu touto částí města.
V1
N1
N2
N3
N4

výstup
Metalis
Nové Hamry
Ostrov
Karlovy Vary

N5
V2

Rotava, Vřesová
výstup

Provizorium potrvá
od pondělí 29. srpna do konce roku 2005
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Metalis Nejdek hledá jiný program
místo dodávek pro Škodu Auto
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Infoportál Nejdek čeká na vaše data
Od 8. července je funkční nová internetová stránka města

(ČTK: 1. srpna 2005)

Škoda Auto přestala odebírat vodní čerpadla do vozů Škoda
Fabia z nejdeckého Metalisu. Firmě proto loni klesly tržby meziročně zhruba o 15 procent asi na 400 milionů korun. Ukončení
spolupráce s mladoboleslavskou společností by měly kompenzovat
některé nové zakázky uzavřené se zahraničními výrobci automobilů. Pro vozy Škoda bude Metalis už jenom zajišťovat omezené
dodávky náhradních dílů.
Ukončení produkce vodních čerpadel ale ekonomiku Metalisu,
jehož nosným výrobním programem jsou tlakově lité hliníkové
komponenty, výrazněji neohrozí. Po loňském zisku přibližně deset
milionů korun očekává společnost obdobný výsledek také letos.
„Portfolio našich zákazníků je naštěstí dost velké a výpadek jednoho
kontraktu nemůže produkci ohrozit. Ale samozřejmě se pokusíme
postupně získat jiné odběratele. Naší výhodou je, že můžeme zajistit
nejen výrobu velkých sérií, ale i dodávky malého počtu kusů součástek,“ uvedl ředitel společnosti Stanislav Gregor.
Metalisu může podle ředitele Gregora pomoci oživení poptávky
po jeho produktech ze zahraničí, především z Německa, kde patří
mezi největší odběratele například koncern Bosch. Pro něj dodává
podnik kolem 40 procent produkce určené na export. Tuzemští
odběratelé pak představují zhruba třetinu ze všech zákazníků.
„Jedinou komplikací při uzavírání smluv se zahraničními partnery
bývá jejich požadavek na co nejrychlejší zahájení dodávek. Obvyklý
termín bývají čtyři měsíce. Příprava výroby, od vývoje až po zhotovení
forem, je ale dost náročná. K tomu se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, například nástrojářů, konstruktérů nebo strojařů,“ poznamenal Gregor.
Kromě boje o zakázky se musel Metalis v uplynulých měsících
vyrovnávat s neustále klesajícími cenami hliníkových odlitků. Ty jsou
v současnosti na úrovni roku 1994, uvedl ředitel. Ceny vstupů, především pak energií, oproti tomu stále rostou. „Musíme se s tím vypořádat především snižováním nákladů, kde jen to jde. Jedinou výhodou
je, že na rozdíl od železa cena hliníku nešla tak prudce nahoru. Za
posledních deset let podražil asi o necelých 15 procent. Jeden kilogram
hliníku stojí letos necelé dvě eura (asi 60 korun),“ řekl Gregor.
Metalis nyní připravuje produkci komponentu určeného pro nový
automobil Mercedes-Benz, v březnu dokončila firma přípravu součástek pro novou modifikaci vozu Volvo. Připravila do výroby i skříň
převodovky pro výrobce zahradních traktorů, společnost MTD
z USA. „V červnu jsme rozjeli výrobu nosičů vnějšího zpětného zrcátka
pro automobily VW Bora, jejichž montáž začíná v Mexiku. Chystáme
také dodávky pro modifikovaný Ford Mondeo, kde by měla produkce
začít v příštím roce,“ dodal Gregor.
Mgr. Tomáš Svoboda, referent pro vnější vztahy MěÚ

„I když je na webu mnohem více informací, než bylo na starých stránkách, nový infoportál města a celé jeho spádové oblasti se stále teprve
tvoří. V tuto chvíli je na síti zhruba polovina informací, které jsou v plánu. Informace, které jsem pro portál mohl najít na internetu, jsou v zásadě již všechny vyčerpány. Pro kvalitní službu občanům a návštěvníkům
Nejdku a Nejdecka a pro účelnost a každodenní využitelnost portálu mi
však chybějí některá data,“ říká tvůrce stránek www.nejdek.cz Tomáš
Svoboda.
Sportovci, umělci, podnikatelé v oblasti turismu, pohostinství,
ubytování a stravování, taxislužba, zdravotníci a další, kteří by
údaje o své činnosti, výsledcích a službách chtěli zveřejnit na internetovém portálu města, mají možnost data (včetně příloh) posílat
v elektronické podobě na adesu: t.svoboda@nejdek.cz
Mgr. Tomáš Svoboda, referent pro vnější vztahy MěÚ

Dětské hřiště na sídlišti J.A.Gagarina
V průběhu měsíce září bude na sídlišti J.A.Gagarina
vybudováno nové dětské hřiště.
Bohužel článek, který vyšel v dubnových RL, neměl příliš velký
ohlas, proto místo i herní prvky musíme vybrat sami.
Hřiště bude tedy umístěno na „náměstíčku“ uprostřed sídliště.
Herní prvky budou osazeny po obou stranách cesty, která prochází jeho středem, proto nebude hřiště oploceno. Neměly by na něm
chybět pískoviště, skluzavka ani nějaká ta lavička.
V současné době čekáme na grafické návrhy specializovaných
firem, podle kterých vybereme zhotovitele. Naším cílem je, abychom
uspokojili nejednoho návštěvníka hřiště, proto budeme při jeho
výběru přihlížet i k těm několika málo návrhům obyvatel sídliště.
Andrea Kadlecová, referent investic a rozvoje města
Odd. evropských fondů, rozvoje města a dotací
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Nejdek vypisuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb, výběrové
řízení na místo

Pracovník do Oddělení kultury
a propagace – infocentrum
Požadujeme: Úplné středoškolské vzdělání; znalost dvou světových jazyků – němčina podmínkou; dobré znalosti práce na PC
(MS Office); samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti; všeobecný přehled, znalost regionu. Vítaná je zkušenost
v oblasti cestovního ruchu a kultury.
Písemné přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu nebo osobně
na MěÚ do 15. září 2005. Městský úřad Nejdek, personální
oddělení, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek.
E-mail: a.pankova@nejdek.cz, 353 825 723
K přihlášce se připojí tyto doklady:
Stručný životopis; výpis z Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
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Křížovou cestu ochrání před vandaly sklo

Vichřice „splnila“ plán těžby zhruba na 75 %

Bezpečnostní sklo ochrání do budoucna reliéfy na nejdecké Křížové
cestě. Unikátní památku tvoří 14 plastik lemujících cestu z města na
Křížový vrch. Památku pocházející z let 1851 až 1858 už v minulosti
několikrát poškodili vandalové. V současnosti pokračuje rozsáhlá
obnova této nejdecké pamětihodnosti.
„Oprava jednoho zastavení na křížové cestě přijde na
více než 150 tisíc korun,“
konstatuje Milan Michálek, předseda občanského
sdružení JoN – „Jde o Nejdek“, které si dalo za úkol
obnovit křížovou cestu.
„Rozpočet na výtvarnou část
cesty činí 2,5 milionu Kč.
Jenom výroba samotného reliéfu stojí 115 tisíc Kč. Na křížové cestě jich
bude celkem čtrnáct. Peníze na záchranu památky poskytli především
místní občané a podnikatelé, půl milionu korun potom věnoval Českoněmecký fond budoucnosti. První dvě kapličky s plastikami nechaly
opravit Lesy České republiky,“ dodává Michálek.
Na opravě jednotlivých zastavení Křížové cesty se vedle výtvarníků Heřmana Kouby a Stanislava Nádeníčka z Nejdku podílí také
výtvarník Michal Špora z Karlových Varů. Heřman Kouba nyní
pracuje na 14. zastavení, po jehož dokončení začne s tvorbou prvních dvou reliéfů, které byly poškozeny. Práce na jedné reliéfní
desce trvají tři až čtyři měsíce.
Kompletní obnova křížové cesty, která začala v roce 2001, by
měla být podle Milana Michálka dokončena nejpozději v roce
2008, v roce 150. výročí otevření této pamětihodnosti.
Mgr. Tomáš Svoboda, referent pro vnější vztahy MěÚ

Škody na lesních porostech města po bouři, která se Čechami
přehnala v noci z 29. na 30. července, budou zřejmě nemalé.
Při kontrole škod způsobených větrem na lesních porostech
v Nejdku vyšlo najevo, že v městských lesích leží přibližně 600
kubíků vyvrácených a zlomených stromů.
„Vzhledem k tomu, že do konce letošního roku má město v plánu
vytěžit 800 kubíků dřeva, máme tři čtvrtiny plánované produkce již na
zemi,“ říká pracovník správy městských lesů Jan Černý.
Náklady na zpracování polomů budou vyšší a méně kvalitní
dřevo nebude tak výnosné. Město proto očekává, že se tato situace
projeví i v jeho rozpočtu.
„Se zpracováním kalamitního dřeva jsme začali okamžitě, protože
převážná část polomů je smrkových a hrozí tak jejich napadení kůrovcem,“ dodává Černý.
Mgr. Tomáš Svoboda, referent pro vnější vztahy MěÚ
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Ignác SICHELBARTH (1708 - 1780)
z Nejdku až na císařský dvůr
Město Nejdek a Galerie N211 připravili unikátní výstavu
o nejdeckém rodákovi, misionáři, malíři a mandarínovi na císařském dvoře v Pekingu.
I když je jméno Ignác Sichelbarth pro většinu z nás téměř neznámé, přece patří k nejvýznamnějším a nejzajímavějším osobnostem
v dějinách našeho města. Od roku 1999 je na nejdecké skále pod věží umístěna jeho pamětní deska.
Sichelbarthova životní pouť je jedinečná. To, že se v první polovině 18. století dostal člověk z Nejdku až do Číny a tam s vysokými poctami
zemřel, je téměř neuvěřitelné. Jako malíř působil nejspíše již ve své vlasti. Roku 1736 vstoupil v Brně jako novic do jezuitského řádu. Od roku
1739 studoval v Olomouci teologii a připravoval se na misionářskou činnost. Roku 1743 jej nacházíme ve skupině spolubratří v Lisabonu.
Odtud vedla jeho cesta kolem Afriky a Indie do Makaa, které bylo výchozím místem čínské misie. Roku 1745 dosáhl svého cíle – Pekingu.

Sichelbarthovo dílo
Ze Sichelbarthových prací se dochovala jen malá část. Jsou to asi dva tucty obrazů zvířat,
převážně v krajině. Jsou uloženy v muzeu starého císařského paláce v Pekingu a v Národním
palácovém muzeu v Taipei na Tchajwanu. V Taipei je jeho nejvýznamnější z dochovaných
obrazů „Sto jelenů v krajině“. Je to kresba na pásu hedvábí o výšce 42 cm a délce 423 cm.
Dopisy ani písemné poznámky se od něj nezachovaly. O práci a životních podmínkách na
dvoře císaře jsme však přesto dobře informováni prostřednictvím zpráv jeho kolegy a spolubratra Attireta: „…všechno, co jsme malovali, bylo nařízeno císařem. Nejprve jsme kreslili náčrtky, které pak on schválil a podle libosti změnil nebo nechal předělat. Ať byly ty korektury dobré
nebo špatné, bylo nutno je provést, aniž se směl někdo opovážit vyjádřit o nich svůj úsudek“ Sichelbarth sloužil panovníkovi, který měl rád umění a poezii a vážil si jich. Obrazy obohacoval vlastními verši a nápisy a k překvapení malířů příležitostně sám bral do ruky kreslící uhel.

Pocta a vyznamenání
Na Sichelbarthův život a působení se nám dochoval jen jednou jasnější pohled a to
z dopisů jeho spolubratří. Bylo to jednoho dne v sedmdesátém roce jeho života na vrcholu jeho životní pouti: „…toho dne byl Sichelbarth vyzván, aby přišel do paláce. Tam ho potkal
císař. Při malování monarcha předstíral, jako by si poprvé všiml, že se mu (Sichelbarthovi) chvěje ruka. „Vaše ruka se chvěje“, povídá císař. „To nic, pane. Jsem ještě pořád schopen malovat“.
„Jakpak jste stár?“ Páter odpověděl: „Sedmdesát let“. „Proč jste to neřekl? Nevíte co jsem učinil
pro Castigliona v sedmdesátém roce jeho života? To samé učiním i pro vás“. Ovšemže to císař
Qian Long věděl dávno, protože vyznamenání, o níž snila většina Číňanů, a dary byly připravené – šest hedvábných šátků prvotřídní kvality, roucho mandarína, velký řetěz z achátů a různé jiné věci. Avšak to skutečně významné byly čtyři znaky písma na desce (znamenaly:
„Dlouhý život hostovi z daleké země“), které císař na počest pátera vlastnoručně napsal. Tyto dary pak byly umístěny do nosítek s baldachýnem a s velkou poctou neseny celým městem. V čele průvodu bylo dvacet čtyři hudebníků a čtyři mandaríni na koních. Když průvod
došel do sídla jezuitů, byl tento všemi misionáři slavnostně pozdraven. Nového mandarína uvedli do přijímacího sálu, kde byl podáván
čaj. Po tomto vyznamenání zbyly Sichelbarthovi ještě tři roky života. Svou nemoc, opotřebení obou holenních kostí, snášel s velkou trpělivostí. Zemřel 8. října 1780. Císař pro něj nechal postavit nádherný náhrobek s výčtem jeho zásluh v čínském a latinském jazyce. Sichelbarthův hrob se zachoval dodnes na hřbitově misionářů v Pekingu.
Podle Dr. Ericha Zettla zpracoval Zdeněk Pánek s přispěním Ing. Miroslava Holečka
Ignác SICHELBARTH (1708 – 1780)
z Nejdku až na císařský dvůr
Pořadatel výstavy: Město Nejdek a Galerie N211
Koncepce a realizace výstavy: Petra a Pavel Dohnalovi,
Bc. Zdeněk Pánek, Bc. Eva Smilková
Odborná spolupráce: Dr. Erich Zettl, Ing. Miroslav Holeček,
Lucie Olivová, PhD., Mgr. Jan Pražan,S.I.
Galerie N211, Nerudova 211, 362 21 Nejdek. 353 825 750
Otevřeno: středa až neděle, 16 – 20 hodin
(po dohodě i v jiném termínu).

Ve spolupráci s městskou knihovnou připravujeme vědomostní soutěž o čínské
kultuře, jezuitských misiích a Ignáci Sichelbartovi, která bude probíhat po celé
konání výstavy.
Můžete se spolu s námi těšit také na barevné odpoledne spojené s výrobou
čínských lampionů okořeněných tradiční kaligrafií (v sobotu 17. 9. od 14
hodin). Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Bohužel je počet zájemců omezen
a proto vás žádáme o závazné přihlášení předem v Galerii N211 či v knihovně.
V sobotu 10. 9. v 19 hodin vás zveme na večer čínské poezie při šálku zeleného čaje. Těšíme se na vaši návštěvu od středy do neděle od 16 do 20 hodin.
Eva Smilková

SENIOŘI POZOR, ZMĚNA!
Zájezd na zámek Krásný dvůr se uskuteční v pátek 16. září 2005. Odjezd v 11 hodin z autobusového nádraží a od Rolavy.
Ještě je několik volných míst. Seznam u paní Hőhligové v cestovní kanceláři na náměstí. Vedoucí zájezdu paní Rudolfská.
Vycházka do přírody. V případě dobrého počasí (když nebude pršet) si vyjdeme do přírody. Směr Švermova ulice, Tři domky, Lesík, Bernov, zpět Nejdek. Sraz 7. září 2005 ve 14 hodin na lavičkách na náměstí. Okolím Nejdku nás provede paní Váchová.
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Základní umělecká škola Nejdek informuje
Přijímání žáků ke studiu
na školní rok 2005/2006
Vážení rodiče, hledáte pro své dítě smysluplnou náplň volného času? Přihlašte je do
Základní umělecké školy!
Co přináší studium v ZUŠ:
1. Vzdělání ve vybraném oboru a předmětu pod vedením zkušených pedagogů.
2. Rozvoj estetického cítění, vyjadřování,
zušlechtění vnitřního světa dětí, vytváření žebříčku hodnot.
3. Vytváření soustavných, uvědomělých
pracovních návyků a představ o hodnotě práce vlastní i práce druhých lidí.
4. Veřejné působení (soutěže, koncerty,
výstavy) vychovává k tříbení společenského chování a vystupování a ke koncentraci na okamžik výkonu (soustředěnost).
5. Doba, strávená výukou a přípravou na
výuku v ZUŠ, vyplňuje smysluplně volný
čas dětí.
6. Další vazby na vzdělávací soustavu –
absolvování některého stupně a oboru
ZUŠ je nejlepším předpokladem pro přijetí na další druhy škol, především uměleckého a pedagogického směru.
7. Možnost prezentovat výsledky své práce
(žáci výtvarného oboru) v rámci mezi-

národního programu EU SOCRATES, do
kterého ja naše škola již šestým rokem
zapojena.
Základní umělecká škola Nejdek přijme
nové žáky ke studiu hudebního nebo výtvarného oboru ve šk. roce 2005/2006.
Zájemci o studium se mohou hlásit v budově
ZUŠ Nejdek v odpoledních hodinách během
prvních dvou týdnů měsíce září u ředitele
školy Miloše Baumgärtla nebo u některého
z pedagogických pracovníků.
Výuka zpěvu od září 2005
Po třech letech ne zcela bezproblémové
výuky sólového i sborového zpěvu se vrací
do ZUŠ po mateřské dovolené paní učitelka
Ronešová, takže v tomto školním roce bude
probíhat výuka zpěvu opět v plném rozsahu.
Zájemci o studium tohoto předmětu se
mohou hlásit ve výše uvedených termínech
u ředitele školy nebo paní učitelky Ronešové.
Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor.
Bližší informace na tel. 353925125 nebo na
internetové adrese www.volny.cz/zusnejdek.
Miloš Baumgärtl,
ZUŠ Nejdek

Abertamské učiliště kraj stěhuje do Nejdku
SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek začne vychovávat také lesníky
V rámci optimalizace středního školství v Karlovarském kraji se Střední odborné učiliště lesnické v Abertamech přestěhuje do Nejdku. Z celkových 21 pracovníků abertamského
učiliště jich po sloučení s nejdeckou školou bude v práci pokračovat asi jedenáct.
„Do školního roku 2006/07 by mělo být do Nejdku převedeno asi šedesát žáků ve dvou
učebních oborech – Mechanik opravář a Mechanizátor lesní výroby. O zbylých čtyřech
abertamských oborech Karlovarský kraj jako zřizovatel obou škol ještě rozhodne,“ říká starosta města Luděk Sequens.
Kapacita nejdeckého internátu je nyní 36 lůžek. Škola však získala budovu bývalé zvláštní školy v ulici U Jeslí, kam chce internát přestěhovat a rozšířit jeho kapacitu na 55 lůžek.
Stavební rekonstrukce budovy by měla proběhnout na jaře 2006.
Praktická výuka lesnických oborů je jednou z nejnáročnějších, zejména na vybavení
a prostory k výuce. Na jednáních, kterých se s ředitelem školy Pavlem Maříkem účastnil
i starosta města, bylo projednáno vše, co je třeba k zabezpečení lesnické praxe v Nejdku.
„Jedná se například o zhruba čtyřhektarové cvičiště s trenažérem, tratí pro výcvik jízdy
traktorem mezi kůly, lesní školku, garáže, dílny nebo sociální zázemí. Praxe žáků abertamského učiliště se pravděpodobně z nejrůznějších lesních správ přesměruje do nejdeckých městských lesů nebo do nejbližších polesí,“ dodává starosta.

Změna vedení ZŠ Nejdek – Karlovarská
Novou ředitelkou Základní školy Nejdek – Karlovarská je od 1. srpna Mgr. Jana Považajová. Do funkce ji na základě konkurzu (ještě s rodným příjmením Krupičková) jmenovala
v červenci rada města.
„Není žádným překvapením, že dlouholetého ředitele školy Mgr. Karla Hlávku, který k 1. srpnu
odešel do důchodu, střídá ve funkci jeho dosavadní zástupkyně. Novou zástupkyní ředitelky
Považajové je Bedřiška Treglerová. Karel Hlávka svou školu neopouští, v práci bude pokračovat
jako učitel a výchovný poradce,“ informuje tiskový mluvčí města T. Svoboda.
Mgr. Tomáš Svoboda, referent pro vnější vztahy MěÚ

Děkujeme všem,
kteří se přišli
naposledy rozloučit s našim
drahým tatínkem
a dědečkem,
panem Ervinem Novákem
Dcera a syn s rodinami

Děkujeme všem
přátelům, známým
a firmě Fobeco,
s.r.o. za květinové
dary a poslední
rozloučení dne
15.7. 2005 s naší drahou dcerou

Lucií Lebišovou
Zarmoucená rodina Lebišova

Dne 30. srpna
to bude jeden rok,
co od nás navždy
odešel náš
milovaný pan
Karel Neudert
Děkujeme všem, kdo vzpomínaRodina
jí s námi.
Dne 9.8. 2005
uplynulo 15 let
od úmrtí
paní

Jarmily
Havlíkové
Děkujeme za vzpomínku,
manžel a děti
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SPORT
Ondřej Pávek uspěl
v Tuchořicích a získal další
dva mistrovské tituly
Cyklista Jiskra WITTE Nejdek Ondřej
Pávek zvítězil v červenci silničním závodě
s hromadným startem na Mistrovství Severočeské amatérské ligy v Tuchořicích u Žatce. Po mistrovské časovce na Severočeské
lize se mu povedlo vyhrát i na silnici.
Na amatérském mistrovství ČR v Praze
Pávka čekal nevděčný úkol obhájit titul.
Poslední červencovou sobotu závodník vyhrál dokonce oba mistrovské závody – dopolední 2,6 km dlouhou časovku do vrchu
(Michal Báťa, další nejdecký cyklista, dojel
pátý) a odpolední silniční kritérium.

Nejdečtí badmintonisté
rozšířili svou sbírku pohárů
V závěru června uspěli na 18. ročníku badmintonového turnaje Moritzbergpokal v Diepersdorfu u Norimberka Nejdečáci Jan Klimaj, Zdeněk Gonda, Libor Marek, Stanislav
Newiak, Kristýna Felixová a Mirka Růžičková, které v družstvu doplnily Nikola Fridrichová a Renata Žatecká z Mostu.
Ve výkonnostní skupině A Gonda s Felixovou skončili na 4. místě. Ve výkonnostní
skupině vybojovali bronz Klimaj s Fridrichovou a zlato Newiak s Růžičkovou.
V deblech ve skupině A obsadili Gonda
s Markem celkové 6. místo, Růžičková s Felixovou vybojovaly bronz. Ve skupině B
Newiak a Klimaj získali také bronz. Mezi
děvčaty debly vyhrál mostecký pár Fridrichová se Žateckou a pomohly tak Nejdečákům získat trofej pro nejlepší team.

Nejdečtí fotbalisté v baráži
přešli přes Mariánské Lázně
do I. A třídy
Koncem června fotbalisté FK Nejdek na
domácím hřišti v baráži o I. A třídu proti
Mariánským Lázním zvládli roli favoritů
a porazili Viktorii Mariánské Lázně 2:0.
Zaslouženému úspěchu Nejdeckých přihlížely bezmála tři stovky diváků. Za Nejdek skórovali Mihal a Haas.
O I. A třídu, která je od poloviny srpna
již v plném proudu, se zasloužili: Brož, Kolařík, Poplštejn, Šlapa, Šimonek, Černý,
Draxal, Mihal, Vaník, Eliáš, Smrt, Haas,
Šinovský a Husár a samozřejmě trenéři
Růžička a Šinovský.
Mgr. Tomáš Svoboda,
referent pro vnější vztahy MěÚ
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Nejdecký celoměstský
orientační běh
Jak ten čas letí! Už zase do školy. Většina dovolených je už také jen vzpomínkou, i když doufám, že povětšinou příjemnou. Dny se pomalu krátí,
tepla ubývá a my si zase přivykáme na tak trochu monotónní denní rytmus.
Chtělo by to něčím zpestřit… co takhle…, no třeba podzimní orienťák na
Křížovém vrchu!? Přijďte, zveme vás. A vůbec nevadí, pokud jste na takovéhle akci nikdy nebyli.
KDE: Start bude nad Jáchymovskými domy (poslední bytovky vlevo na
Osvětimské ulici). Tratě budou v prostoru Křížového vrchu (mapka Nejdku
se zakresleným místem startu je na internetových stránkách www.100py.cz,
pod odkazem „akce“.
KDY: Středa 28. září (státní svátek) od 10 hodin (přibližně do 12 hodin
bude možné odstartovat) a to za každého počasí.
KDO: Všichni, kdo to budou chtít zkusit, speciálně zveme rodiny a děti.
TRATĚ: Zúčastnit se můžete jakékoli z níže uvedených tratí: trať č. 1 –
nenáročná – určeno především pro děti; účastníci se budou pohybovat
v terénu výhradně podle rozvěšených fáborků; délka tratě asi 2 km; trať č. 2
– rodinná – určena pro nejširší veřejnost; účastníci si budou moci projít trať po cestách
s mapou – buzola není zapotřebí, délka tratě asi 2 km, součástí tratě nepovinná znalostní
soutěž (viz níže!); trať č. 3 – orienťácká jednoduchá – komu je málo jít jen po cestách nebo
po fáborkách – nutná jak mapa, tak buzola, délka tratě asi 2 km; trať č. 4 – orienťácká –
nutná jak mapa, tak buzola; délka tratě asi 4 km. Budete-li při chuti, je dovoleno si postupně projít více tratí. Tratě staví pan Jaromír Frey st.
ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ: Zpestření závodu na trati č. 2. Účast na této trati není podmínkou! Budete-li se soutěže účastnit, čeká vás na každém kontrolním místě (asi 10 x) jedna
otázka, na kterou vám zpravidla budou nabídnuty tři odpovědi, z nichž vyberete a zapíšete na kartičku tu správnou.
STARTOVNÉ: Jednotlivci 20 Kč (do 15 let za 10 Kč), manželé (páry) 20 Kč (společná
účast) rodiny 20 Kč (společná účast) děti s dospěláckým dozorem (min. 3 děti) 5 Kč za
1 dítě; dozor zdarma (společná účast).
BUZOLY: K zapůjčení bude kolem 30 ks buzol, které je možné si na startu zapůjčit do
vyčerpání zásob, pokud bude složena záloha 200 Kč. Při odevzdání nezničené buzoly v cíli
bude záloha v plné výši vrácena. Po ukončení závodu budou buzoly církví darovány nejdeckým základním školám. Dva typy buzol je možné si zakoupit v nejdeckém infocentru (170
a 190 Kč).
ABC ORIENTAČNÍHO BĚHU: Drobná brožurka, které vás seznámí s tímto sportem.
Vhodné určitě bude, abyste si prohlédli orienťáckou mapu a seznámili se s její legendou.
Mohla by vás na startu zaskočit. Vypadá poněkud odlišně od map, které běžně znáte. Cena
brožurky je 5 Kč – nejdecké infocentrum do vyprodání zásob. Elektronická podoba na sborových stránkách (www.100py.cz – „akce“).
VYHODNOCENÍ: Vyhodnocovat se bude zvlášť za jednotlivé tratě, vyhlašovat se budou
první tři nejrychlejší závodníci, kteří budou odměněni symbolickými cenami. Trať č. 2 (rodinná) bude vyhodnocována dvakrát – poprvé pro ty účastníky tratě, kteří se nezúčastní
znalostní soutěže a podruhé pro ty, kteří se soutěže zúčastní.
OBČERSTVENÍ: K dispozici bude teplý slazený čaj (zdarma).
ZDRAVOTNICKÝ DOZOR: Pro všechny případy bude zdravotnický dozor zajištěn na
startu.
POŘADATEL: Církev Křesťanská společenství, sbor Nejdek (www.100py.cz)
PARTNEŘI: OK Potůčky (http://www.volny.cz/okpotucky/oklubu.htm), TJ Jiskra Nejdek,
odd. OB (http://www.volny.cz/ob.jiskra.nejdek/), Českobratrská církev evangelická, farnost Nejdek (http://nejdek.evangnet.cz/).
SPONZOR: Město Nejdek (www.nejdek.cz).
Za realizační tým zdraví, Jaromír Trtík

Svatý Florián
Stovky hasičů se začnou dne 24. září 2005 sjíždět do našeho města na parkoviště „ul.Jateční“, kde se od 9 hodin koná již tradiční 12. ročník soutěže o plaketu sv. Floriána. V jedné
z největších soutěží v našem kraji změří své síly hasiči v požárním útoku. Srdečně vás
zveme na toto soutěžní klání.
Zdeněk Macháček, velitel SDH

Září 2005
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NÁDRAŽNÍ ULICE – 2. část
Tento díl bychom mohli jistě nazvat příběhem jednoho nejdeckého organismu. Bez
pochyb patří jeho trasa k nejstarším součástem města vedle náměstí, ulice Karlovarské
a Jateční, Nerudovy a Závodu míru. Význam se zvýšil výstavbou železnice s konečnou nejprve v Nejdku, od r. 1899 s pokračováním až do saského Johanngeorgenstadtu.
V půlce 20. let 20. století zde byla řada živností a obchodů (jak dokládají staré záznamy), a to právě tyto následující: bednárna J. Friedricha (čp. 94); Krušnohorský průmysl vlny Neudert & Herget (čp. 100); fotograf F. Löw
(čp. 100); výčep a výrobna likéru F. Ullmanna (nabízel též prodej briket a uhlí, čp. 102); řeznictví F.P. Ullmanna a hostinec U Tří lip
(Žába) A. Ullmanna (oba čp. 108); sídlo stavebního podnikatele H. Volkana (čp. 364); koloniál W. Lindnera (čp. 112), od roku 1931
k tomu městské lázně; barvírna oděvu dědiců F.W. Baumanna (čp. 113); výrobna a prodejna obuvi J. Laubera (čp. 115); pekařství L. Eibla
(čp. 116) a mistr pokrývač a instalatér bleskosvodů J.F. Miksch. Zhruba uprostřed tehdejší Bahnhofstrasse se nacházela brána do závodu NWK se sochou berana a dále stranou blíže k železniční trati (vlastně už náležející do Chodovské ul.) objekt starého nádraží (čp.
373). V ulici pulzoval život a čilý ruch.
Krátce po roce 1945 se tvář místa změnila jen minimálně. Co se však měnilo, byly názvy. Roku 1938 se začalo užívat pojmenování Konrad Henlein Strasse, v r. 1945 ul. pres. Beneše, r. 1946 Nymburská ul., později Nádražní, Mladých pionýrů, dále ul. Pionýrů,
od 1990 opět Nádražní.
Přišla léta, kdy padla rozhodnutí domy odstranit. Jedněmi z důvodů bylo rozšiřování a modernizace podniku PČP Nejdek, dopravně
bezpečnostní situace a zchátralost budov. V 70. letech se demolovala většina domů včetně staré brány. Místo nich poté vyrostla šestipatrová administrativní budova podnikového ředitelství a závodní jídelna (čp. 1267 a 1268). Vznikla také dnes již neexistující mateřská
školka (čp. 1211). Potřeby občanů zajišťovala prodejna Jednota. Roku 1945 stálo v Nádražní ul. (nepočítaje budovy v okrsku mladšího
vlakového nádraží) celkem 30 domů, do současnosti se dochovalo pouze sedm původních. Ztrátu lidského domova lze jen velmi těžko
nahrazovat…
Pavel Andrš, foto: archiv NRL a Zdeněk Pánek

2005

30. léta 20. století

Nová studovna v knihovně
Po měsíční rekonstrukci byla v úterý 12. července opět otevřena městská knihovna.
Po nemalých stavebních úpravách vznikla v oddělení pro dospělé čtenáře z původní
šatny a zázemí pro knihovnice studovna,
která byla vybavena novým nábytkem – regály, stolky a židlemi a kobercem. Ve studovně jsou umístěny 2 počítače s připojením na internet, kopírka a do příruční knihovny byly přesunuty drahé knihy, které

byly uloženy ve skladu a jsou určeny pouze
ke studiu v knihovně. Čtenáři zde mají klidné a příjemné prostředí nejen na čtení novin a časopisů, ale hlavně vhodnější podmínky ke studiu. V srpnu byl dodán i nový
výpůjční pult, takže tím byly úpravy dokončeny. Všem současným čtenářům se nové
úpravy líbí, oceňují hlavně větší prostor
a více světla. Věříme, že po přečtení těchto
řádků přijdou do knihovny i noví zájemci
o četbu a studium.
O tom, že čtenářům knihovna chyběla,
nás přesvědčil hned první půjčovní den –
do knihovny přišlo 170 čtenářů, kteří si
vypůjčili 750 svazků knih a časopisů. I v dalších dnech si cestu do knihovny našlo
spoustu čtenářů a návštěvníků,kteří si nejen
půjčovali knihy a časopisy, ale ve velké míře
také využívali internet.
Od září zahajuje knihovna obvyklý pro-

voz – tedy půjčování 3 dny v týdnu a opět
bude otevřeno dětské oddělení (o prázdninách se dětské knihy půjčují v oddělení pro
dospělé čtenáře).
V dětském oddělení budou v září vystaveny obrázky z pohádek H. Ch. Andersena
– jedná se o putovní výstavu nejhezčích
výtvarných prací od dětí z celého Karlovarského kraje. Na děti také čekají nové
knihy a zajímavé soutěže.
Jana Vítková,
Městská knihovna
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MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
Pá – Ne 9:00 – 16:00
Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.

VÝSTAVY
Do 4.9. 2005
NOVÝ ZÉLAND – Fotografie M. Slívy
Od 16.9. – 30.10. 2005 – Zaniklé kostely
Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
nám. Karla IV. 241, tel. 353 925 216
Otevřeno Po – Pá 10 – 17 hodin

VÝSTAVA
Září 2005
Michal Kříž – Obrázky z Krušných hor
Kino NEJDEK
nám. Karla IV. 241, tel. 353 925 216

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
25.9. 2005 V 15 hodin
O perníkové chaloupce
Hraje Divadelní společnost Úsměv
GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 353 825 750
n211-vyhlidka@quick.cz
Otevřeno: St - Ne 16 – 20 hodin

VÝSTAVA
Od 1.9. do 30.9. 2005
Ignác SICHELBARTH (1708 - 1780)
z Nejdku na císařský dvůr
(Více na straně 6)
ČAJOVNA
Výběr čínských zelených čajů a nově SAHLEP
(sladký turecký nápoj se skořicí)
Večer čínské poezie
Sobota 10.9. v 19 hod.
Kaligrafie a číské lampiony nejen pro děti
Sobota 17.9. od 14 do 16 hod.
MINIGALERIE
řezbářství a uměleckých řemesel
– vlakové nádraží Nejdek
tel. 353 826 189, 737 576 772
Otevřeno: Pá - St –Pá 13 – 16 hodin
Po dohodě návštěva i mimo otvírací dobu

KRUH PŘÁTEL HUDBY
Zahájení 28. koncertní sezóny
20.9. 2005 - začátek v 19 hod
Kostel Českobratrské církve evangelické
TRIO CANTABILE
LudmilaVernerová – soprán, Václav Kunt – flétna, Lydie Härtelová – harfa. Vstupné: Kč 70 Kč
(důchodci a studenti Kč 50 Kč).
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28. koncertní sezóna v Kruhu přátel hudby
Koncertní sezóna 2005 – 2006 bude zajímavá a pestrá, přivede na nejdecká podia dvakrát trio, v obou případech v netradičním obsazení, klasické smyčcové kvarteto, dvakrát
klavírní, jednou violoncellový recitál, sopránový vokál a nakonec cembalo s barokními
podobami flétny, kytary a loutny (theorba).
Rok 2006 přinese několik významných výročí, mj. uplyne 250 let od narození největšího hudebního génia 18.století Wolfganga Amadea Mozarta a 150 let od úmrtí skladatele,
klavíristy, spisovatele a hudebního kritika Roberta Schumanna. Lednový koncert roku
2006 má titul Pocta Mozartovi a Schumannovi.
Kromě sedmi koncertů připravil Kruh přátel hudby v Nejdku tradiční prosincový zájezd
na koncert do Prahy.
2005

2006

sál: evangelický kostel
ZÁŘÍ 20.9.
TRIO CANTABILE
Ludmila VERNEROVÁ – soprán, Václav
KUNT – flétna, Lydie Härtelová – harfa
Nový zákon v hudbě
(J.Mysliveček, Fr.Benda, J.S.Bach, G.Ph.Telemann, W.A.Mozart)
sál: KD
ŘÍJEN 18.10.
ADAMUSOVO TRIO
Jan ADAMUS – hoboj, angl. roh, Jitka
ADAMUSOVÁ – housle, Květa NOVOTNÁ – klavír
(J.Brahms, L.Janáček, R.Schumann, A.Dvořák, Cl.Debussy)
sál: KD
PROSINEC 6.12.
Martin LEVICKÝ – klavír
(J.S.Bach, L.v.Beethoven, L.Janáček, F.Chopin, S.Prokofjev)
ZÁJEZD NA KONCERT DO PRAHY
(koncert a termín zájezdu bude znám v září
2005)

sál: KD
LEDEN 17.1.
POCTA MOZARTOVI A SCHUMANNOVI
Miron ŠMIDÁK – klavír
(W.A.M.: Sonáta A dur „S tureckým pochodem“, Sonáta B dur; R.S.: Karneval)

Koncertní sály: evangelický kostel (kostel Českobratrské církve evangelické v Nejdku), KD
(Kulturní dům), N 211 (Galerie N 211, Nerudova ul. Nejdek)
Koncertní dny: úterky; Začátky: 19 hodin

sál: KD
ÚNOR 14.2.
ROMANTICKÉ VIOLONCELLO
Jan PÁLENÍČEK – violoncello
(B.Martinů, J.Brahms, C.Saint-Saëns, M.Ravel, Cl.Debussy)
sál: KD
DUBEN 11.4.
BENEWITZOVO KVARTETO
Jiří NĚMEČEK – 1.housle, Štěpán JEŽEK
– 2.housle, Jiří PINKAS – viola, Štěpán
DOLEŽAL – violoncello
(W.A.Mozart, B.Martinů, L.v.Beethoven)
sál: Galerie N211
KVĚTEN 16.5.
MUSICA BELLISSIMA
Eva TORNOVÁ – cembalo, Lucie PELÍŠKOVÁ – barokní flétna, Jan KREJČA –
barokní kytara, theorba
(J.-M.Hotteterre, J.-H. d´ Anglebert, J.A.
Losy, G.Fr.Händel, M.Pignolet de Montéclair)

Členem Kruhu přátel hudby v Nejdku se stane každý občan od 15 let, který si zakoupí
předplatné na celý cyklus osmi koncertů. Stálá a přenosná vstupenka za 300 Kč (studentská
a učňovská mládež, nepracující důchodci za 200 Kč) poskytuje volný vstup na koncerty KPH
v Nejdku a vstupenku na koncert v Praze s přednostním právem účasti na tomto zájezdu,
dále dostanou členové brožuru s programy všech koncertů s podrobnými informacemi
o umělcích. Vstupné na jednotlivé koncerty pro nečleny KPH je 70 a 50 Kč. (Člen KPH tedy
zaplatí za stálou vstupenku 55% její skutečné ceny). Školní mládež může navštěvovat koncerty KPH v doprovodu rodičů nebo i jiných plnoletých občanů zdarma. Abonentní průkazku si mohou zájemci koupit v infocentru Nejdek (v budově kina), nebo si ji mohou opatřit na prvním koncertě sezóny, který se koná 20.9. 2005 v 19 hodin v evangelickém kostele
v Nejdku.
Poznámka: Noví zájemci o předplatné si mohou vyzvednout v infocentru Nejdek brožuru
28. koncertní sezóna 2005 – 2006 od 15.9. 2005.
Milan Michálek

MŠ LIPOVÁ – „Poděkování“
Velké poděkování patří panu Karlu Vítovi – vedoucímu restaurace Kukačka, který pro nás připravil zdarma lahodné sladké občerstvení. Načerpali jsme tak síly na našem každoročním výletě do našeho okolí. Dále velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám pomáhali organizačně zajistit pobyt dětí v přírodě na Mariánské – doprava.
Pospíšilová Jiřina, ředitelka MŠ Lipová

11

NEJDECKÉ

12. – 13. po, út 16:00, 18:00

RADNIČNÍ LISTY

MADAGASKAR

USA – Z dílny tvůrců animovaných komedií Shrek a Příběh žraloka přichází do kin
další animovaný zázrak – Madagaskar. Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená
zvířátka z newyorské ZOO.
vstupné: 63 + 1 Kč
85 minut
přístupný

ZÁŘÍ
5. – 6. po, út 17.30, 20.00

VÁLKA SVĚTŮ

USA – Hlavní postavou filmu je dělník Ray Ferrier (Tom Cruis), který řeší problémy mezi
členy rodiny, všichni si přestávají rozumět. Na planetu Zemi se ovšem řítí nebezpečí
nepředstavitelného rozsahu. Má podobu mimozemských predátorů, kteří se rozhodli
naši civilizaci zlikvidovat a jsou na to technologicky skvěle vybaveni. Lidé, včetně Rayovy rodiny, se musí semknout, pokud mají mít alespoň minimální šanci na záchranu.
vstupné: 63 + 1 Kč
117 minut
přístupný od 12 let

9. pá 17.30, 20.00

14. – 15. st, čt 17:30, 20:00

29. – 30. čt, pá 17:30, 20:00

TLUMOČNICE

USA – Tlumočnice je drama, které se odvíjí od největších hrozeb 21. století – mezinárodního terorismu a hromadění moci mimo ústavní mantinely. Držitelé hereckých Oscarů Nicole Kidman a Sean Penn hrají v Tlumočnici soupeře, kteří se společně ztratí v bludišti paranoie, nebezpečných tajemství a hrozících katastrof globálního dosahu.
vstupné: 57 + 1 Kč
128 minut, ŠUP, titulky
přístupný od 15 let

NĚCO JAKO LÁSKA

USA – Tento film vypráví příběh Olivera (Ashton Kutcher) a Emily (Amanda Peet) –
dvou zcela odlišných lidí, kteří se před sedmi lety potkali na palubě letadla z Los
Angeles do New Yorku a už tehdy si uvědomili, že se k sobě snad ani nemohou hodit
méně. Po následujících sedm let je ale osud svádí znovu a znovu dohromady - bohužel, pokaždé v nesprávnou chvíli.
vstupné: 63 + 1 Kč
107 minut, titulky
přístupný

KUNG-FU MELA

Čína – Píší se 40. léta 20. století a předrevoluční Čínu ovládá chaos. Uprostřed tohoto zmatku se odehrává příběh zlodějíčka Singa (Sttphen Chow), který se zoufale snaží
stát členem rafinovaného a nemilosrdného gangu Sekerníků.
vstupné: 63 + 1 Kč
99 minut, ŠUP titulky
přístupný

30. pá 9:30
ČR - pohádkové pásmo

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY
65 minut
vstupné: 9 + 1Kč

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2005
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA; LEGENDY Z DOGTOWNU; Mr.& Mrs. SMITH; MŮJ
AUŤÁK BROUK; TĚŽKÁ VÁHA

Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé. Více na http://www.kinoserver.cz
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SWISS - FORM, a.s. Nejdek
hledá pracovníky
na následující pozice:
1. Příprava výroby /výrobní postupy/ cenová kalkulace
Požadavky: – středoškolské vzdělání technického směru
– praxe
– znalost NJ podmínkou

2. Konstrukce / programování CNC strojů
Požadavky: – minimálně středoškolské vzdělání
technického směru
– technické kreslení
– praxe v programování CNC strojů
– znalost NJ podmínkou

3. Kontrola jakosti
Požadavky: – středoškolské vzdělání technického směru
– praxe v oblasti kontroly jakosti u výrobní firmy

4. Seřizování / obsluha ohraňovacích lisů
(dvousměnný provoz)

5. Seřizování /obsluha CNC strojů (laserový pálicí
stroj a vysekávací stroj)
(dvousměnný provoz)
6. Broušení kovů

(dvousměnný provoz)
V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail:
jarosova@swissform.cz
nebo fax: 353 333 228
NEJDECKÉ
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