PÁTEK 20.6.
Restaurace Kukačka - Tisová u Nejdku
21:00 Open Air Party
Kryštof, Bezpeří

ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 12. června bude stát Zastupitelstvo města před největším rozhodnutím
svých krátkých dějin. Troufám si tvrdit,
že rozhodnutí o změně územního plánu,
dokumentu zásadního významu, připravovaného už skoro tři roky, je rozhodnutím o budoucnosti tohoto města. Plán
tisíckrát důležitější než nějaký starosta
nebo touhy po moci citlivě a detailně
zkoumá potenciál města a dává mu zelenou tak, aby každá smysluplná aktivita
- práce nebo bydlení - měla za jasně a
přitom svobodně vymezených podmínek
co nejméně administrativních překážek.
Teď už přestává všechna politická legrace, dětinské hrátky a dementní udávání.
Jestli si někdo byťž jen pohrává s myšlenkou být proti, pak je to neskutečně neodpovědný a nesoudný člověk. To jen lidská hloupost nedokáže oddělit přirozenou lidskou nenávist vůči osobě a věci
města. Našeho města. Je snadné mít
plnou hubu řečí, zvlášťž když jsem ještě
nic nedokázal, je snadné jakoby mimoděk, aby byl na světě ten pořádek, podávat trestní oznámení, zvát finanční úřady a hygienu na kontroly a těšit se, že
město dostane pokutu a ta se potom za
asistence sdělovacích prostředků připíše,
no komu jinému než starostovi. Kauza
územního plánu je jiného zrna. Ano ano
a ne ne. Jasnější případ hlasování
v naší polistopadové historii nenajdete.
Být proti - veřejně proti, ne pomlouvat
a pouštět jed za rohem a mezi svými znamená postavit se čelem, vzít na sebe
plnou odpovědnost - znamená být proti,
proti zájmům města. Konec žvanění
a polopravd. Uvidí se, kdo je kdo. A jak
se dokáže poprat se svou malostí.
Kdo je proti - je proti budoucnosti tohoto
města.
Mgr. Luděk Sequens,
starosta města

Kulturní dům
19:00 Country bál
Cop, Trepka, Petr nebo Pavel

SOBOTA 21.6.
Prostranství před kostelem sv. Martina
10:00 Novorolská dechovka
11:30 Vystoupení dětí z DDM
13:00 Blue Condition
15:30 xxxxxxxxxxxxxxxxx
18:00 Ivan Hlas
20:00 Ještěřice
11:00, 14:00, 17:00
Skupina historického šermu Bellatroris a středověká hudba skupiny Seculum
12:30 a 15:00
Ukázky letů dravých ptáků s výkladem
Malá scéna na školním náměstí
12:00 - 18:00 Rocková scéna
Var, Crom a další
Kulturní dům
19:00 Michal Pavlíček a One Season Band,
Walk Chock Ice, Zurfew 15 p.m.(D)

NEDĚLE 22.6.
Prostranství před kostelem sv. Martina
10:00 koncert ZUŠ
12:00 Jack Harrer Quintet
14:00 Trepka
16:00 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček
11:00, 13:30, 15:00
Skupina historického šermu Bellatroris a středověká hudba skupiny Seculum
Malá scéna na školním náměstí
12:00 - 18:00 Blahostroj, Zajíc Company,
Bloody Mary, Quatro Boys

Výstavy:
Městské muzeum: Jiří Lain - Dřevořezby

Sobota a neděle od 10 do 18 hodin

Zelená sedma (kino):
Robert Prokeš - Střípky (fotografie)

Prostranství před kostelem sv. Martina
Ukázky tradičních řemesel (kovář, platnéř, cínař, dráteník, výroba svíček, košíkář, kameník, kořenářka, paličkování, keramika).

Galerie N211:
arch. Petr Fuchs - Lidová architektura, muzea a jiné objekty

Galerie N211
Sobota a neděle,12:00 - 18:00, zábavné hry
a výtvarné aktivity pro děti i dospělé.

ZUŠ: Voda, pramen života
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Sídliště Lipová:
dětské hřiště versus parkoviště
Obyvatelé sídliště Lipová byli vyzváni prostřednictvím Stavebního bytového družstva
Nejdek, aby si určili, zda chtějí v dané lokalitě zřídit parkoviště nebo dětské hřiště, které
by zde vybudovalo OS Dětský svět. Výsledek
nás mile překvapil: Zvítězila naše budoucnost - děti.
Kvůli svízelné situaci s parkováním se
však obyvatelé nechtějí vzdát a byly navrženy jiné dvě lokality, které se však zcela nebo
částečně nacházejí na pozemcích ve vlastnictví firmy Vlnap, a.s. Přesto vyvíjíme další aktivitu a město Nejdek požádalo o vyjádření firmu Vlnap k případnému odkoupení
daných lokalit. Dále jsme požádali Nejdecké
bytové družstvo, aby nám za obyvatele domu
čp.1194 vydalo stanovisko k záměru výstavby parkoviště v blízkosti jejich domu. I oni
mají právo se vyjádřit.
O dalším sledu událostí vás budeme informovat.
M. Drobilová, odd. investic a rozvoje města
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Oznámení o době a místě konání referenda
Starosta města podle ust. § 21 písm. d) a g) zák. č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1) hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii proběhne
v pátek 13.6. 2003 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 14.6. 2003 od 8 do 14 hodin.
2) Místem konání voleb jsou následující volební místnosti:
Okrsek č. 1 - budova Technických služeb (za Metalisem), Závodu míru 443, Nejdek
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ul. Letná, Jiřího z Poděbrad, Vítězná cesta,
Závodu míru
Okrsek č. 2 - Kino Nejdek - předsálí, náměstí Karla IV. 241
ulice Nad Rolavou (mimo č.p. 317), Nerudova a Rolavská
Okrsky č. 3, 4, 11 a 12 - Základní škola Nejdek, nám. Karla IV.
ulice Bratří Čapků, Čsl. letců, Dvořákova, Horní, Husova, Nádražní, nám. Karla IV., Poštovní, Rooseveltova, Smetanova, Soudní, U Jeslí, Žižkova, Dukelská, Karlovarská (čp. 10,
756, 12, 13, 78, 80, 82, 528), Komenského, Lesní, Na Kopečku, Na Stráni, Nad Tratí, Pod
Lesem, Pod Šibeníkem, sídliště 9. května, Chodovská, Kollárova, Lidická, B. Němcové,
Jungmannova, Kraslická, Krátká, Luční, Mládežnická, Švermova, Zahradní. Dále části
Bernov, Vysoká Jedle, Lesík a Suchá
Okrsky č. 5, 6, 7 a 10 - Základní škola Nejdek, Karlovarská ul.
ulice Jiráskova, Karlovarská (29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 70, 414, 468,
490, 491, 524, 544, 631, 651, 689, 743, 818, 861, 924, 1010, 1023, 1203, 1275, 1306, 1315,
386, 471, 859, 1037, 1049, 1127, 1128), Osvětimská, Bezručova, J.A. Gagarina, Limnická,
Nad Rolavou (317), Okružní, Údolní a městské části Oldřichov, Fojtov a Lužec
Okrsek č. 8 - Mateřská škola Nejdek, Lipová ul.
ul. Karlovarská (632, 638, 645, 746, 754, 806, 866, 1044, 1068, 1316), Lipová
Okrsek č. 9 - Požární zbrojnice Nejdek, část Pozorka
Pozorka, Vysoká Štola
Okrsek č. 13 - Restaurace Kukačka Nejdek, část Tisová
Tisová
3) oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4) hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji
odpověď na položenou otázku.

Trasy svozu oprávněných občanů na referendum,
konané ve dnech 13. a 14. 6. 2003
1. Trasa Lesík - Nejdek: Lesík otočka ČSAD - Bernov, statek - Nejdek, ZŠ nám. Karla IV.
Odjezd z výchozí stanice dne 13. 6. 2002 v 15:00 s výše uvedenými zastávkami a návrat
s odjezdem od ZŠ v 16.00. Dne 14. 6. 2002 po stejné trase s odjezdem v 9:00 z výchozí stanice a návrat v 10:00.
2. Trasa Suchá - Nejdek: „Horní“ Suchá od domu p. Mžiky - Suchá, bývalá prodejna - Suchá, bývalý kulturní dům - Nejdek, ZŠ nám. Karla IV
Odjezd z výchozí stanice dne 13. 6. 2002 v 15:30 s výše uvedenými zastávkami a návrat
s odjezdem od ZŠ v 16:30. Dne 14. 6. 2002 po stejné trase s odjezdem v 9:30 z výchozí stanice a návrat v 10:30.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
bude probíhat v průběhu měsíce června.
Bližší informace (datum, místo) budou uveřejněny na městských vývěskách.
MVDr. Daniel Bořek, tel.: 603 521 065
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Budoucnost společnosti Witte Nejdek - územní plánování a další rozvoj
Když před téměř čtyřmi lety NRL přinesly přílohu „Kam kráčí Witte Nejdek“ (NRL 3/99)
v souvislosti s budováním nového fotbalového
hřiště, měla tato firma smělé plány. Před sebou
stavbu nové haly a v plánu zaměstnat téměř tisíc
lidí. Dnes je jasné, že se to podařilo. O budoucnosti, územním plánování a dalším rozvoji společnosti Witte Nejdek jsme si povídali s jejím
ředitelem Ing. Václavem Jeništou.
Postupně jste se stali jedním z největších
zaměstnavatelů v kraji, že?
Ano, dnes máme 1169 zaměstnanců a do
konce roku přijmeme další 102. Podle jejich
počtu jsme třetím největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Pokud bychom to
však porovnávali podle obratu a toho co,
která firma přináší státu, jaké daně kdo odvádí, bylo by srovnání pro nás ještě lepší.
Plánujete nyní další rozšíření výroby?
Nám nic jiného nezbývá než se rozšířit. Dosud jsme byli tak dobří, že jsme dostali další
zakázky, které musíme pokrýt. Na nich se už
vývojově pracuje a potřebujeme mít místo,
kde je smontujeme a odkud prodáme.
Bude se tedy rozšiřovat současný areál firmy?
Je důležité, aby vše bylo na jednom místě.
Opak už jsme zažili. Měli jsme část výroby
tady a část ještě v bývalé prádelně v Nerudově ulici. Přináší to velké náklady. Je to
nesystémové. Prostě to nelze. Nejefektivnější možnost je přistavět tak, aby byl závod
propojený. Z důvodů řízení, firemní infrastruktury a logistiky.
Jak bude nová hala vypadat?
Máme zpracovanou studii, která říká, jak
by to mohlo dopadnout, pokud to vyjde. Navržená hala bude opět dvoupodlažní. Drží se
linie potoka - ten zůstává nedotčen. Pokračuje se ve stráni. Na střeše nové haly je počítáno s parkovištěm pro zaměstnance a s budoucí novou vrátnicí.
Co to znamená „Pokud to vyjde“?
Pokud se schválí územní plán a já předpokládám že ano, tak bychom v září začali
kopat, aby na jaře příštího roku bylo hotovo. Vytvoříme tak přibližně 400 až 450 nových pracovních míst.
A pokud se změna územního plánu neschválí?
O těchto věcech jsme se bavili s městem
s předstihem. V době, než se začala stavět
první budova, která byla zkolaudována v roce

1994. Už tenkrát se plánovalo, že tato lokalita bude sloužit průmyslu. Když se budeme
vracet k tomu, proč nejsme v průmyslové
zóně, tak jednoduše proto, že tady průmyslová zóna není.
Pokud nechceme jít úplně někam jinam,
tak je prostě důležité stavět.
Jaká je prognóza setrvání Witte v Nejdku nejen jako montážní firmy?
Já si myslím, že to bude jako v Německu,
kde se zastavil rozvoj sériové montáže, ale
vývoj zůstává. Ti odborníci tam jsou. Ti zůstávají. A je nutné si uvědomit, že tady
v Nejdku jsou také, i když je jich málo. Důležité je, že je ve strategii skupiny Witte, abychom se tady dále posilovali, rostli.
Jestli se dnes bavíme o stavbě nové haly,
musíme se také bavit o tom, kde ti lidé, které tady chceme a potřebujeme, budou bydlet, kam budou chodit za kulturou, sportem, zábavou, kde budou nakupovat. Je velmi složité je sem dostat a udržet. Mluvímeli ale o územním plánu, nejde jen o stavbu
haly, ale právě také o tohle - o prostory na
bydlení, pozemky pro stavbu domů. Máme

už zpracovanou studii na stavbu asi 19
domků pro zaměstnance firmy. To může
městu jen prospět.
Pokud vím, výchovu kvalitních odborníků nenecháváte náhodě.
Právě vzniká třída Technického lycea na
Střední průmyslové škole v Ostrově, jejíž
budeme patronem. Slibně se rozvíjí i spolupráce s vysokými školami. V květnu tu byl
děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. Je
připraven se podílet i na spolupráci s tímto
lyceem. Kromě toho se v Karlovarském kraji plánuje otevření dvou ročníků VŠ. Absolventi ovšem musí mít uplatnění.
Školy se nemohou ze státních dotací rozvíjet a my jsme schopni tyto věci dotovat. Není to samozřejmě čistá dotace, spíše investice. My z toho chceme také něco mít - kvalitní zaměstnance, kteří jsou schopni vyvíjet nové věci a odvádět kvalitní práci. Je
jasné, že bez vzdělávání to nejde.
Vraťme se ale zpět k tomu, jaká je tedy budoucnost společnosti Witte v Nejdku?
Pokud nebudeme stavět tady, budeme stavět jinde, protože musíme. To v každém případě. Jestli začneme stavět někde jinde, tak
s tím, aby do budoucna, za tři, pět nebo
deset let bylo vše na jednom místě. To je
nejekonomičtější.
Dá se to shrnout tak, že není-li rozvoj, je
útlum?
Tak přesně. To je jednoznačné.

Schematický nákres areálu firmy Witte Nejdek
s návrhem rozšíření o další výrobní halu (III. etapa)

Připravil
Zdeněk Pánek
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DOPRAVNÍ OKÉNKO
V minulém a letošním roce se podařilo, aby
ve městě vznikly první obytné zóny, a to:
1) celé území ulic Jungmannovy,
Komenského, Zahradní,
Boženy Němcové
a Krátké
2) sídliště Okružní
3) sídliště J.A.Gagarina
Další obytné zóny jsou plánovány na
sídlišti Lipová, Rolavská a 9. května.
Proto jsme pro čtenáře
připravili malý test ze znalosti
dopravních předpisů týkajících se
obytných zón.
1. Sedíte-li v autě na sedadle vlevo, jste:
a) spolujezdec
b) řidič
c) anglický řidič
Správná odpověď: b

2. Tato dopravní značka znamená:
a) auto, dům a Křemílka s Vochomůrkou
b) obytná zóna
c) pěší zóna

4. V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci :
a) v její levé části
b) v její pravé části
c) v celé její šířce
Správná odpověď: c
- přičemž se na ně nevztahuje § 53 silničního
zákona čs.361/2000 Sb. upravující pravidla
chůze a chování chodců na pozemních komunikací.

5. V obytné zóně si děti hrát:
a) můžou
b) nemůžou
c) můžou, ale nikdo je nesmí vidět
Správná odpověď: a
- hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny.

6.Největší přípustná rychlost
a) 50 km/h
b) 30 km/h
c) 20 km/h
Správná odpověď: c
- v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše
20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je
dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

… a na závěr alespoň jedna pozitivní zpráva pro řidiče projíždějící obytnou zónou:
V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si
v obytné zóně.
Správná odpověď: b
- obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen výše uvedenou dopr. značkou.
3.Konec obytné zóny poznám, tak že:
a) první křižovatka ruší platnost
dopravní značky „Obytná zóna“
b) už tam nebudou žádné domy
c) konec bude označen dopravní
značkou „Konec obytné zóny“
Správná odpověď: c
- konec obytné zóny je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“ (nehledě na křižovatky).

Vyhodnocení:
6 - 5 správných odpovědí: Výborně!
4 - 3 správné odpovědi: Věnujte jedno
odpoledne opakování předpisů.
1 - 3 správné odpovědi: Před vjezdem
do obytné zóny zaparkujte
a projděte ji raději pěšky.
0
správných odpovědí: Věřím, že
nejste řidičem, v případě že ano,
dojděte prosím vrátit váš řidičský
průkaz.
Monika Drobilová,
odd. investic a rozvoje města

Klub seniorů zve všechny zájemce na výlet do Horní Blatné,
který se uskuteční v pondělí 23. června 2003.
Program: návštěva muzea, prohlídka kostela
a chvíle příjemného posezení v restauraci.
Odjezd vlaku z Nejdku ve 13:45, odjezd z Horní Blatné v 17:56.
Za klub seniorů E. Johnová

Červen 2003
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BADMINTON
Ve dnech 10. - 11.5. 2003 pořádal oddíl badmintonu Jiskra
Nejdek již 12. THUN CUP za účasti 49 hráčů a hráček z 15
klubů Německa a ČR.
V ženách dominovala loňská vítězka a nasazená dvojka, plzeňská
odchovankyně hající barvy chlumčanské Keramiky Lenka Straková, která si odvezla všechna tři první místa (v singlu, v deblu s naší
Mirkou Růžičkovou a v mixu s Vedralem z Doubravky).V mužích
vyhrál karlovarský odchovanec Filip Týc ze Spojů Praha, který
nedal ve finále plzeňskému Popilkovi šanci a vyhrál 2:0 (15:9,15:5).
Bronzový skončil loňský vítěz Miloš Kamaryt, který podlehl ve
třech setech Popilkovi. Čtyřhru mužů vyhráli překvapivě Wacker
s Trautweinem z BC Mainspitze.
Umístění nejdeckých hráčů:
Dvouhra muži: 3. - 4. Šťastný Jiří, Kamaryt Miloš; 5. - 8. Marek
Libor; 17. - 30. Slanina, Klimaj, Baumgartl, Marek R.
Dvouhra ženy: 2. Růžičková Miroslava; 5. - 8. Šlehubrová, Blažejová
Čtyřhra muži: 3. - 4. Gonda, Týc (Spoje Praha); Šťastný, Kamaryt;
5. - 8. Newiak, Baumgartl; 9. - 16. Marek R., Klimaj a Marek L.,
Hejlík
Čtyřhra ženy: 1.Růžičková, Straková (Keramika Chlumčany); 3. - 4.
Nováková, Levová A.; Blažejová, Šlehubrová
Mix: 3. - 4.Gonda, Nováková; Newiak, Růžičková
D kujeme partnerøm turnaje:
Thun Karlovarský porcelán, a.s, Atelier CZ, s.r.o., Drogerie Macek,
Skleněný palác, Oskarmobil, Lékárna u Zlatého lva, J+P video,
Malířství písma Blažej, Sokolovská uhelná, a.s., Partdesign, a.s.,
Ligneta autobusy, s.r.o., KV-mont, Metalis, s.r.o., Elektromix, Arkin, s.r.o., Jees, s.r.o., Centrum cizích jazyků, IT servis a Prima, s.r.o.
Stanislav Newiak, manažer oddílu

DVOUHRA MUŽI:
1. místo - F.Týc (Spoje Praha)
2. místo - P.Popilka (USK CAC Plzeň)

3. - 4. místo
J.Šťastný, M.Kamaryt
(Jiskra Nejdek)

I přes velmi chladné a místy i deštivé počasí se v Limnickém údolí
u „koupáku“ sešlo 3. května 2003 kolem dvaceti lidiček s dětskou
dušičkou. Konal se zde totiž první ročník Nejdecké kuličkiády.
Cvrnkali malí i velcí, staří i mladí, ženy i muži. V dospělácích zvítězil Pavel Dohnal ve strhujícím finále před Vlaďkou Cimprichovou, která tuto hru opravdu bravurně zvládá a pro příští ročník
patří mezi horké favority. V dětské kategorii byla nejúspěšnější Hana Šlapová.
Pro vítěze i poražené bylo připraveno mnoho cen. Všechny hřál
dobrý pocit, že hru v kuličky (kdysi tak oblíbenou a neodmylitelně
patřící k jaru) stále umíme a že neskončila v „propadlišti dějin“.

Za rok vás opět zveme.
Za Klub kolíkářů Jiří Vosmek

NEJDECKÉ
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Region Nejdecka pod údery Času
V tomto čísle se opět vracíme k semináři, který byl uspořádán k výstavě Zmizelé Sudety. Tentokrát uveřejňujeme
zkrácený příspěvek Dr. Stanislava Burachoviče, který ve svém referátu sledoval dějinné a politické cesty regionu Krušných hor.

Region Krušných hor, který zaujímá
velkou část severozápadních Čech, je
ukázkovým školním příkladem devastace
a problematičnosti regenerace tradiční
kulturní krajiny. Osudové dějinné cesty
tohoto pohoří mezi Čechami
a Německem jsou velmi zajímavé svou
úzkou provázaností s politickým vývojem
střední Evropy nejen po roce 1945.
Kulturní krajina Krušnohoří byla
nejvýrazněji poznamenána 3 faktory:
od středověku až do poloviny 20. století
rozsáhlou důlní činností, po roce 1945
odsunem německého obyvatelstva a po
roce 1960 hrozivým odumíráním lesních
porostů.
Po odsunu Němců z českého Krušnohoří v letech 1945-1946 vzniklo v regionu hospodářské a kulturní vakuum. Po staletí rostlý homogenní kulturní organismus pohoří
byl postižen hlubokou disharmonií. Odsun
Němců měl dalekosáhlý duchovní dopad
na krajinu a kulturu Krušnohoří. Přinesl nejen pro region severozápadních Čech podivuhodný fenomén novodobé historie českých zemí - obce zaniklé po roce 1945 v souvislosti s vysídlením jejich původních obyvatel. Z dějin víme, že sídelní místa občas
z nejrůznějších důvodů zanikala. Masový
zánik četných obcí po odsunu Němců je
však novým a specifickým prvkem krušnohorských dějin. Likvidace vesnic, samot
a měst se děla z různých motivů, byly zde
regionální odlišnosti. Souhrnně ji lze označit za jeden z neblahých důsledků politiky
studené války. Největší díl obcí byl v Krušnohoří zničen v průběhu padesátých let.
Jedním z oficiálně nepříliš zdůrazňovaných
motivů likvidace sídelním míst byla možnost levného získání stavebního materiálu
a zařízení prázdných domů. Samostatnou
kapitolou byl transfer strojového vybavení
továren a dílen v rámci válečných reparací.
Ideologicky byla likvidace tisíců prázdných
obydlí veřejnosti mimo jiné zdůvodňována
i tím, že pustá stavení údajně skýtala útočiště západním špionům a nekalým kriminálním živlům. Velkou roli sehrála i bezradnost správních úřadů jak naložit s prázdnými vesnicemi, jež pro svou odlehlost nelákaly české novoosídlence. Na místě větší
plošné kumulace opuštěných lidských sídlišť, zejména v horských oblastech, byly
mnohdy zřizovány vojenské výcvikové prostory.

Pro ilustraci shora uvedených faktů si všimněme pouze hřebenového mikroregionu
západního Krušnohoří. V souvislosti s odsunem Němců zde v prostoru mezi Kraslicemi a Klínovcem zaniklo celkem 18 sídelních lokalit (Nancy, Mlýnské Chalupy, Milíře, Ptačí, Břidlová, Obora, Chaloupky, Jelení, Totenbach, Luhy, Háje, Pískovec, Vlčinec, Vršek, Špičák, Podlesí, Půlmíle, Popov).
Velký rozsah demolic také citelně zredukoval stavební substanci téměř všech krušnohorských obcí včetně měst a městeček. Z desítek obcí zbyla jen torza (např. Rolava, Přebuz, Poušť, Lužec, Oldřichov, Vysoká Štola,
Nové Hamry, Rybná, Myslivny, Bludná, Mariánská, Ryžovna, Zlatý kopec aj.). Velké
ztráty na domovním fondu zaznamenaly
i větší městské celky sledovaného regionu
(Jáchymov, Horní Blatná, Boží Dar, Nejdek,
Kraslice, Pernink, Abertamy).
Pro dílčí ilustraci shora řečeného uveďme srovnání počtu domů v městě Nejdku
a okolí v letech 1930, 1950 a 1970 podle
oficiálního retrospektivního lexikonu obcí
ČSSR.
Obec
Bernov
Lesík
Nejdek
Oldřichov
Rudné
Tisová
Vysoká Pec
Celkem

1930
236 domů
82
933
83
261
125
153
1873

Vidíme tedy, že v rozsahem nevelkém krušnohorském mikroregionu Nejdku a okolí během dvaceti let mezi roky 1950 - 1970 zmizelo 1091 domů. Budeme-li jen velmi hrubým
odhadem aplikovat tato čísla na celé Krušnohoří a dále na všechna hornatá hraniční
území Čech, jichž se dotkl odsun Němců,
dojdeme k údajům, jež nezasvěcené přinejmenším překvapí a nutí k zamyšlení. Statistiky uvádějí, že na celém území bývalých tzv.
Sudet zaniklo na 1200 obcí.
Politika a praxe našeho státu po odsunu
Němců přinesly:

1. rozsáhlou devastaci a likvidaci domovní
ho fondu,
2. zánik četných historických a uměleckých památek,
3. přerušení kontinuity staletých kulturních tradic,
4. nedostatečným využitím získaného
materiálního potencionálu pohraničních oblastí Čech miliardové národohospodářské škody.
Odsun Němců, historicky druhý osudový
faktor sledovaného regionu, znamenal v praxi, odhlédnuto od všech otázek právních,
morálních a etických, radikální a regresivní
zásah do dějinného vývoje a krajinného organismu Krušných hor. Historicky obhospodařovaná krajina Krušnohoří ztratila svůj
někdejší potenciál hospodářů a další vývoj
její sídelní struktury je a bude odlišný od tradičních hospodářských cílů, které krajině
vtiskly její charakteristický ráz. Jistěže v minulosti došlo k podobným a svým způsobem
více či méně stejně významným zvratům.
Jejich sled se však časově zrychluje. Pro
1950
240 domů
84
1154
94
276
149
171
2168

1970
70 domů
17
866
2
35
52
35
1077

Krušné hory, které jsou chráněnou oblastí
přirozené akumulace vod a v chráněných
územích přírody i mimo ně poskytují podmínky pro existenci a zachování genofondu
druhového bohatství naší přírody, trvá problematický vývoj. Z hlediska zachování
obecně prospěšných hodnot životního prostředí by rozhodně nemohla prospět snaha
o zpětné proměny této krajiny ke stavu, do
něhož by dospěla za hypotetické kontinuity
vývoje z časového bodu a sídelního prostoru
v předválečném stavu.
Dr. Stanislav Burachovič

Výstavu ZMIZELÉ SUDETY můžete zhlédnout
v nejdeckém muzeu do 8.června 2003
(středa až neděle od 9 do 16 hodin)
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Nové Hamry - buk lesní a lípa velkolistá u Blahoušů
buk: (O = 460 cm /ve výšce 130 - 180 cm/, V = 28 m) v r. 2001; lípa: (O = 350 cm /ve výšce 130 cm/, V = 30 m) v r. 2001
Před třiceti lety byl buk pod malou sjezdovkou nad pravým břehem Rolavy nejmohutnějším novohamerským stromem. Vypínal se
nad starou krušnohorskou chalupou (u Blahoušů) asi 100 m od železničního mostu přes řeku. Mocný podstavec do svahu vrostlých
kořenů se ještě zvýrazňoval velkým nádorem. Kmen se silně rozpukanou borkou se ve výšce 4 - 5 m rozděloval do dvou terminálů.
Koruna krásného solitérního stromu byla téměř kulovitá, i když už tehdy byla její souměrnost po vylomení silné větve částečně narušená. Houbová nákaza však v devadesátých letech způsobila rychlou hnilobu kmene a odlomení jednoho z vrcholů. Dnes je buk torzem
s polovinou prořídlé koruny a obrovskou jizvou po vylomeném vrcholu, jehož zbytky dosud leží pod stromem. Tlející kmen odumírajícího stromu porůstá mech a postupně se na něm usídluje maliník, kapraď, šťavel, náprstník a vrbovka. V otevřené jizvě se dokonce uchytil mladý jeřáb. Přes urputnou snahu stromu o další přežití je zjevné, že pokročilá houbová infekce své dílo zkázy brzy dokončí.
Protipólem zanikajícího buku je krásná, vysoká a pravidelně rostlá lípa před hrázděným průčelím chalupy na úpatí svahu. Přestože je
jinak dokonalý válcovitý kmen narušený úzkou, asi sedm metrů dlouhou puklinou se zavalenými okraji, zdá se, že vitální strom s paprsky dlouhých větví bude ještě dlouhou dobu ozdobou tohoto pěkného místa.
RNDr. Jaroslav Michálek, Okresní muzeum Sokolov; kresba: MUDr. Vladimír Lepš
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KULTURNÍ DŮM NEJDEK
Závodu míru 196
Info - tel.: 353 312 443 (602 479 498) - p.Suchan

Infocentrum Nejdek, tel.: 353 925 708

COUNTRY BÁL

20.6. 2003 v 19 hodin
Hrají COP, Petr nebo Pavel, Trepka.

KONCERT
21.6. 2003 v 19 hodin
Walk Choc Ice, Zurfew 15 p.m. (D)
Michal Pavlíček - One Season Band
Předprodej vstupenek v Městském informačním
centru v Nejdku a v dalších předprodejích

MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
St - Ne od 9 do 16 hodin

Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.

VÝSTAVA
do 8.6. 2003 - Zmizelé Sudety
19.6. - 14.9. 2003
Dřevořezby Jiřího Laina
Průřez tvorbou krušnohorského řezbáře,
autora plastik a řady betlémů.

Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
Otevřeno Po - Pá 10 - 17 hodin

VÝSTAVA
Červen 2003
Robert Prokeš - Střípky
Kino NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216

POHÁDKA PRO DĚTI
15.6. 2003 v 15 hodin
Pohádka o hrníčku
Divadelní představení Karlovarského
hudebního divadla pro děti
Velký sál, vstupné 20 Kč

GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 353 825 750
Otevřeno: Pá - Ne 16 - 21 hodin

VÝSTAVA
do 15.7. 2003 Petr Fuchs
Lidová architektura, muzea a jiné objekty

GALERIE DĚTEM
21. - 22.6. od 12 do 18 hodin
viz článek na této straně

DIVADLO
Upozornění pro abonenty MD K.V.

11.6. 2003
Alan Ayckbourn - Aby bylo jasno
Odjezd autobusu v obvyklém čase
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Základní umělecká škola Nejdek informuje
Přijímání žáků ke studiu na školní rok 2003/2004.
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 (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.
Základní umělecká škola Nejdek přijme nové žáky ke studiu hudebního nebo výtvarného oboru ve šk. roce 2003/2004. Zájemci o studium se mohou hlásit v budově ZUŠ Nejdek
v odpoledních hodinách během měsíce června nebo prvních dvou týdnů měsíce září u ředitele školy Miloše Baumgärtla nebo u některého z pedagogických pracovníků.
Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor.
Bližší informace na tel. 353925125 nebo na internetové adrese www.volny.cz/zusnejdek.

Závěrečné koncerty a výstava prací žáků VO
Žáci a učitelé ZUŠ Nejdek vás srdečně zvou na Závěrečné koncerty spojené s výstavou
prací žáků výtvarného oboru.
Koncerty s výstavou se konají ve dnech 17.6. a 18.6. 2003 od 17:30 v sále / galerii ZUŠ.
Vstupné 10 Kč.

Vzdělávací program EU - Socrates
První rok projektu „Voda, pramen života“ se chýlí ke konci. Zveme proto všechny naše
příznivce na tématickou výstavu k tomuto projektu. Vody v různých podobách bude jistě
dost, můžete shlédnout i videozáznamy natočené během projektové práce.
Vernisáž výstavy: v sobotu 21.6. v 10:00 v ZUŠ (otevřeno do 16:00)
Výstava potrvá do konce školního roku. Zájemci o prohlídku se mohou přihlásit u ředitele školy M. Baumgärtla, nebo u paní učitelky Jarmily Janků, výstavní síň vám rádi otevřeme.
Noví zájemci o studium výtvarného oboru se mohou hlásit během sobotní výstavy u paní
uč. J. Janků.
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ

Třetí ročník akce
Galerie N211 dětem
Pro děti i dospělé bude v Galerii N211 ve
dnech 21.6. - 22.6. 2003 tradičně otevřen
„klidný koutek“ s možnými aktivitami pro
maličké, větší i ty největší výtvarníky - malování kamenů, výroba masek, loutek… a čehokoliv co vás napadne. Mimo jiné bude otevřena i čajovna s přístupem na internet.
K dobrému posezení pochopitelně patří
i občerstvení (ceny mírné) - čaj, káva, limonáda, víno… zkrátka všechno co máme ve
spíži i v lednici.
Věříme, že k příjemné atmosféře přispěje
i právě probíhající výstava Petra Fuchse,
nazvaná „Lidová architektura, muzea a jiné
objekty“.
Eva Smilková
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rému také chybí jeho lidský kamarád. Balů však není jediný, kdo by Mauglího rád
viděl. Také Šér Chán už netrpělivě očekává chvíli, kdy se mu bude moci pomstít.
vstupné: 57 + 1Kč
69 minut
přístupný

16. - 17. po, út 17:30, 20:00

18. - 19. st, čt 17:30, 20:00
2. po 17:30, 20:00

ZLOČIN JE EXTRÉMNÍ SPORT

Francie/V.Británie/Kanada - Slim, Otis, Frank a Alex mají jedinou vášeň: rychlost. Na
snowboardu i na bruslích vyznávají maximální riziko. Proč schopnosti neuplatnit k vlastnímu obohacení a zábavě? Slim vymyslí odvážný plán, který má všem vytřít zrak: podnikout pět po sobě následujících loupeží v pěti dnech se ziskem 20 milionů dolarů...
vstupné: 59 + 1 Kč, ŠUP
83 minut, titulky
nevhodný do 12 let

PUPENDO

ČR - Vítejte v době zatuchajícího reálného socialismu, mezi lidmi, kteří měli tři možnosti - plavat proti proudu, s proudem a nebo šlapat vodu. Poznejte zdánlivě vzdálené světy manželů Márových (B.Polívka a E.Holubová) a manželů Břečkových (V.Cibulková a J.Dušek), které k sobě mají mnohem blíž než by se na první pohled zdálo…
vstupné: 62 + 1 Kč
120 minut
přístupný

KRUH

23. - 24. po, út 17:30, 20:00
3. - 4. út, st 17:30, 20:00

SLZY SLUNCE

USA - Veterán námořní pěchoty A.K.Waters (Bruce Willis) se vydává do Nigérie, kde
padl demokratický režim a k moci se dostal bezohledný diktátor, zachránit lékařku,
která se tam stará o oběti zuřící občanské války. Ta je však ochotna opustit vesnici
pouze pod podmínkou, že se Watersovi muži postarají o převoz vesničanů na blízkou
hranici. Mezi uprchlíky je však jediný přeživší člen rodiny, která před převratem vládla
Nigerii. Watters se musí rozhodnout, zda život tohoto jediného muže větší cenu než
životy vojáků i ostatních uprchlíků?
vstupné: 59 + 1 Kč, ŠUP
121 minut, titulky
přístupný od 15 let

9. - 10. po, út 17:30, 20:00

8 MILE

USA - Rap je životní styl, rap je filozofie… Jedním z nejvýraznějších rytmických recitátorů je kontroverzní chlapík s odbarvenou hlavou zvaný Eminem. Na motivy jeho života
natočil režisér Curtis Hanson sociální drama z prostředí, kde je rap stejně samozřejmý
jako dýchání. Rabbit (Eminem) žije v hnusnější části Detroitu. Je mu něco mezi dvaceti
a třiceti, pracuje u lisu, právě se rozešel s holkou, protože přišla do jiného stavu a vrátil
se k ještě zkrachovalejší existenci, ke své matce (Kim Basinger)…
vstupné: 52 + 1Kč, ŠUP
108 minut, titulky
nevhodný do 12 let

12. - 13. čt, pá 16:00, 18:00

KNIHA DŽUNGLÍ 2

USA - Mauglí žije v lidské vesnici, ale postrádá svého medvědího přítele Balúa, kte-

USA - Existuje videokazeta a tam, kde byla promítnuta, zazní záhy telefon s varováním, že ten, kdo ji zhlédl, zemře za sedm dnů. Rachel Kellerová (Naomi Wattsová),
reportérka renomovaného deníku, odmítá uvěřit takové informaci. Když dojde k nevysvětlitelné smrti čtyř teenagerů, rozhodne se přijít věci na kloub.
vstupné : 52 + 1Kč
110 minut, titulky
přístupný od 15 let

26. čt 17:30, 20:00

HODINA PRAVDY

USA - Detektiv z oddělení vražd Vincent LaMarc (Robert De Niro) musí dopadnout
vraha - podezřelým jeho dnes už dospělý syn Joey (James Franco), kterého detektiv
léta neviděl a který se sámstačil stát narkomanem a lhostejným otcem osmnáctiměsíčního syna. Vincent stojí před nejtěžším rozhodnutím života. Zradí své profesionální
poslaní a pokusí se syna zachránit před spravedlivým trestem?
vstupné: 59 + 1 Kč, ŠUP
108 minut, titulky
nevhodný do 12 let
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

27. pá 9:30
ČR - pohádkové pásmo

HADÍ PRINC
65 minut

vstupné: 9 + 1Kč

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 2003
SOLARIS, TAXI 3, NEVĚRNÉ HRY, PIANISTA, PUPENDO, KRÁSNÁ POKOJSKÁ,
NIKDE V AFRICE

Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, http://www.kinoserver.cz

ČERVEN

KLUCI TO CHTĚJ TAKY

Německo - Středoškolák Flo (Tobias Schenke) přestál pohnutou pubertu a začíná
tušit, že ani v další části svého sexuálního života to nebude lehké. Rada psychoterapeutky je jednoduchá - Flo si musí najít dívku, která pro něj nebude jen sexuálním
objektem. Komedie o tom, jak to vidí „ten v kalhotách“.
vstupné: 59 + 1Kč
87 minut
nevhodný do 12 let
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