KONEC SEZONY
Je docela možné, ba pravděpodobné,
že se dlouhá topná sezona může podepsat na duševním zdraví lidí. Dlouhé
bezcílné pobývání v lidských jeskyňkách,
vstávání za tmy, topení, brzká stmívání,
ranní mrazy a to zimní zlověstné ticho
bez vůní přímo tvoří trudnomyslnost
a temnou touhu víc než si jít, spíš někomu zatopit. Z člověka tvora vylézá na
nesmělé světlo denní leccos. Ale nezoufejte. Ještě pořád i po těch stoletích jsme
tak trochu živočichové. Dá se to léčit.
Stačí jeden dva slunečné dny, vzduch
plný jara a ranní zpěv navrátilců, třeba
na hřbitově nebo na stráni. A vy cítíte to,
co jste chtěli a co jste neuměli říci, ale
toužili po tom. O poledni kroutíte hlavou a na zimu přestáváte věřit. Žene vás
to ven a vy v údivu zjistíte, že najednou
zase máte zrak, čich, chuť a sluch
(hmat pouze pro plnoleté). Vstáváte
z mrtvých jako ten lehký, nepřirozeně
nevonící, věšený kabát ze zasutých útrob
skříně. Vidíte, že je láhev poloplná. Přestane vás bolet žlučník. Vidíte pukat
ledy a všude vodu, listy a tající hlínu na
jižních svazích, mizící sníh a nebe křižované samoljoty. Už to tak bude. A vy
zapomenete na výpadky a zimní můru.
A přijde letní čas. Čas výletů. Rozpuštěných vlasů. Větru a dýchání. A pak Letní čas. U rybníků a řek budou slyšet
hlasy dívek a na dvorech volání prázdninových dětí v podvečer a soumrakem si
posteskne letící kos. A všechno neskončí
dřív než o svatém Jánu, o Ivanu Kupalovi, o letním slunovratu. To proto, že se
náš svět dal do pohybu směrem k zimám. Ale to je až za dlouho. Zatím nás
může těšit sílící slunce a radost. Nevýslovná, probouzející se radost ze života.
Viva la vita. Oslavte to větráním. Nebojte. Dá se to léčit. Opravdu. Tak na zdraví a konec topné sezony.
Luděk Sequens, starosta města

Budoucnost města
V poslední době nás občany začali ve sdělovacích prostředcích pravidelně a programově seznamovat s konkrétními dopady a výhodami našeho vstupu do EU. Před
námi je referendum a následně pak volby do evropského parlamentu. Nikde ale,
a to ani při otevření informační kanceláře EU na karlovarském úřadě nepadá to
podstatné. Zdá se, jako by všechna slova o EU byla jen virtuální realita bezedného
měšce a jediná práce, která nás čeká, je příprava projektů do souboje o všemožné
dotace. Jako by se svět měl změnit, malé sjednocení nás zaměstná pouze sny a plánováním. Možná je to politický jinotaj, ale dosud nikdo neřekl nahlas, že náš vstup
odhalí jednu, mnohým nepříjemnou, zato zásadní pravdu: Blahobyt pochází pouze
z práce.
I my dnes plánujeme. Územně. Čím víc
se zamýšlíme nad pozemky, budovami, firmami, komunikacemi, tím víc je nám jasné,
že neexistuje jediné tabu. Není nic, co by se
nemohlo změnit. Zavřít. Skončit. Nic nemáme mít za definitivní a ve světě, kam
vstupujeme, tedy ve světě, kde nás vede
zákon poptávky a nabídky, to platí dvojnásob. Ani Witte, ani jiná „jistota našich dní“
není něčím, čím bychom si mohli být jisti.
Vše se může změnit a na všechno je potřeba se připravit. Jestliže územně plánujeme,
musíme se ptát, stejně tak jako se dnes ptají
východní Němci, co s prázdnými závody,

když sociální jistoty, odbory a jiné navýšily
mzdové náklady natolik, že se méně kvalifikovaná montáž, práce a výroba posunuly
dále na východ nebo směr Asie. Co tu
zbude a kdy a jací lidé s jakou kvalifikací
dostanou práci? Svět se opravdu pohne
a Evropa navštíví jednoho dne i naše město. Pro koho tu bude práce, kdo tu bude
chtít bydlet, jací lidé přijdou a kolik jich
odejde? Pro koho budujeme naše město?
Toto vše jsou poměrně vážné otázky a nic
na jejich vážnosti neubírá ani skutečnost,
že přijdou na pořad až za pět, deset let.
pokračování na str. 2
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Budoucnost města
pokračování ze str. 1
Z regionálních a evropských dat, která má
výbor pro regionální rozvoj Karlovarského
kraje k dispozici, vyplývá, že budoucnost naší země a našeho kraje záleží na tom, jak
rychle dokážeme zareagovat na potřebu
práce kvalifikovanější, na poptávku po zvyšujícím se vzdělání, individuálním bydlení,
snazší dopravní obslužnosti a možnostech
rekreace a sportovním a kulturním využití
domácího území.
Možná se to zdá nekonkrétní a příliš budoucí, ale jistě se to stane. Plánujeme. Ano.
Ale pouze v souvislostech reálných vztahů
a ekonomických vazeb našeho území. Začínáme i končíme u pracovních příležitostí,
které budeme moci nabídnout. Všechno
ostatní - červená, žlutá i zelená - se odtud
odvíjí. Plánujeme v závislosti na tom, co se
může a s největší pravděpodobností stane,
ne podle toho, co bychom si přáli, anebo
jsme naslibovali před volbami. V úctě a svobodě doporučujeme každému.
Luděk Sequens, starosta města

Z jednání Zastupitelstva města
6. 2. 2003 - 3. mimořádné jednání
ZM vzalo na vědomí, že zastupitel Jiří Pávek
složil slib zastupitele (nahradil MUDr. Magdalenu Horákovou, která odstoupila).
ZM nepřijalo následující usnesení:
ZM jako nejvyšší volený orgán města
Nejdek, si v souladu s ustanovením § 84,
odst. 4, zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, ve
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje všechny rozhodovací pravomoci, vyjma těch, které jsou výše uvedeným zákonem vyhrazeny
RM, dle ustanovení § 102, odst. 2.
ZM pověřilo kontrolní výbor:
1. prověřením zákonnosti uzavírání mandátních smluv,
2. prověřením hospodářských smluv o dílo
na rekonstrukci chodníků v roce 2002,
v souvislosti s možným porušením zákona o zadávání veřejných zakázek,
3. prověřením vyplácení finančních odměn
členům KV a FV v letech 2001, 2002,
4. prověřením výdajů na mzdy kanceláře
tajemníka.
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„Hledali jsme potenciál
říká nad připravovaným územním
plánem Nejdku architekt Roman
Koucký. Právě on je, spolu
s kolegy ze své architektonické
kanceláře, autorem projektu
„revitalizace“ nejdeckého
náměstí. Médii proběhla řada
zpráv, ve kterých se hovoří
o tom, že stavba nemá řádná
povolení jak ze strany orgánů
památkové péče, tak ze strany
stavebního úřadu. Město se hájí
tím, že s úřady nebyla možná
domluva a že nemohl realizaci
déle odkládat.
Starosta Nejdku Mgr. Luděk Sequens
oslovil v roce 2000 Ing. arch. Romana
Kouckého a jeho kancelář, aby vypracovali projekt rekonstrukce místního náměstí. První smlouva mezi městem a kanceláří byla podepsána po dlouhých rozhovorech v roce 2001. „Nakonec jsme ji
koncipovali jako širší centrální území
města Nejdek, jako studii k regulačnímu
plánu. Hledali jsme možnosti, jak z náměstí odstranit kamionovou dopravu,
která zásobuje tři tovární areály v centru.
Z toho potom přirozeně vyplynula nutnost přistoupit ke změně územního
plánu, který je z počátku 90. let a trpí nereálnou a dnes nepoužitelnou přeurčeností - je direktivní a restriktivní. V průběhu práce jsme pochopili, že dokud
nebudeme vědět, jaký je a má být obraz
celého města, pak nemůžeme říct, jak má
vypadat náměstí,“ říká Roman Koucký.
Architektonický ráz dalo Nejdku již
16. století, stavebně byl dále rozvíjen
v období baroka a zejména na sklonku
19. století. Ze stavebních slohů jsou pro
město významné baroko a klasicismus.
Na náměstí stojí řada domů, vybudovaných na přelomu 19. a 20. století, s historizujícími nebo secesními fasádami.
Právě tato centrální část města byla,
podle vyjádření Městského úřadu, navržena k zařazení mezi památkové zóny.
Tento fakt rekonstrukci náměstí značně
komplikuje. Jednak kvůli sporům s památkáři, jednak kvůli problémům politickým je v současné době na mrtvém bodě.

Ing. arch. Roman Koucký

Město požádalo Ministerstvo kultury
o omezení ochranného pásma. „Podle mého názoru je památková zóna totéž co
kolektivní vina. Proluka přece nemůže za
to, že je v památkové zóně! Má stejné právo na svobodný život jako proluka „za
čarou“. Domnívám se, že prvním krokem
ke stabilitě, nejen tohoto města, k jeho svobodnému rozvoji na prahu 21. století je
zrušení památkové zóny. Teprve potom
můžeme hovořit o tom, jak se bude město
dále rozvíjet, rozvíjet ve smyslu zlepšení
stavu, nikoli zvětšení plochy,“ říká Koucký.

„ŠKOLNÍ PLÁCEK“
Historicky je v Nejdku jedno náměstí náměstí Karla IV. V podstatě se jedná
o cca 800 m dlouhou ulici, která se na
jihu u školy a v horní části před kostelem
sv. Martina rozšiřuje. Tam je v současné
době volná plocha, proluka, na níž byl
před časem vybudován „parčík“, který
však, podle slov Romana Kouckého, není
řešením daného prostoru. Podle budov,
které v daných místech stojí, si architekti
náměstí pracovně rozdělili na „školní
(dolní) a radniční (horní) plácek“.
Roman Koucký popisuje revitalizaci
nejdeckého náměstí: „Kreslili jsme náměstí v době, kdy začínala celková rekonstrukce chodníků. Pokládaly se nové sítě,
dělala se komunikace.
Zčásti už byla stavba hotová podle prvního projektu, který byl vytvořen bez
architekta a také podle toho vypadal.
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města, nikoliv restrikce,“
Udělali jsme vše, co bylo v našich silách
a možnostech města. Jediné, co se nám
již nepodařilo změnit, jsou repliky historických lamp.“
Chodníky lemující náměstí jsou z černé a šedé dlažby, byly vytvořeny desítky
vzorů, před každým domem jiný. Trojuhelník před školou pokrývá dlažba částečně vykopaná ze starých komunikací.
„Vycházeli jsme z toho, co mělo město
k dispozici, proto je „školní náměstí“
čedičové, černé, a „radniční“ bude žulové, bílé. Všechny bílé kameny, které jsme
při demolicích našli, už jsou na skládce.
Víme však, že nestačí, dalších cca 80 % se
musí dokoupit.
Po dlouhých kresleních a diskusích
o kašnách, vodě a náhonu, který vedl městem v minulosti, jsme se, spolu s Radou
města, rozhodli pro romantizující, příjemné řešení s kašnou přímo v dlažbě - s umělým potokem. Na náměstí jsme, v jasném
geometrickém rastru, vysázeli červené
buky, které by se měly stříhat ve výšce
3 - 3,5 m. Udělali jsme to záměrně, v létě
vytvoří propojené koruny příjemný stín.
V okolí města jsou samé lesy - hovořit
o tom, že je v Nejdku nedostatek zeleně
není vůbec na místě. Proto, ale nejen
proto, jsme se rozhodli odstranit všechny
květinové truhlíky. Jako akcenty kašny
jsme použili kameny z řeky Rolavy, která,
ač je důležitým prvkem v údolí, ve městě

vlastně není. Město jako takové funguje
právě okolo náměstí a řeka je až za bloky
domů, voda na náměstí skutečně chybí,“
doplňuje autor projektu.
Jižní část je hotová, chybí drobnosti
v kašně, mříže ke stromům, zbývá srovnat dlažby a na jaře celé náměstí vyčistit.

„RADNIČNÍ PLÁCEK“
V horní části náměstí situaci komplikují
vlastnické a politické vztahy. Prostor před
kostelem patřil katolické církvi. V první
variantě nakreslili architekti zahradu, která za zdí oddělovala náměstí od kostela.
Po diskusích při odevzdání tohoto návrhu
však dostali zamítavé stanovisko. Důvod?
Kostel musí stát na náměstí. Pouze a právě
v tomto případě byla, podle Kouckého,
církev ochotná dát pozemky k dispozici.
Vznikla tedy druhá varianta s náměstím,
do kterého „kouká“ barokní kostel a naproti němu budova, která byla nazvána
Obecním domem. Měl by být veřejným
městským centrem, v němž své sídlo naleznou městský úřad, městská policie,
informační centrum, městská knihovna,
muzeum s galerií i slavnostní síň. Policie,
radnice, muzeum a knihovna „okupují“
obytné domy na náměstí, pokud by se tyto
instituce soustředily do jednoho objektu,
vzniklo by cca 20 nových bytů. Do města
by se vracel život.

„Další práce jsou velkou neznámou,
ale plocha nového náměstí je připravena a přímo na náměstí se nám podařilo
odhrabat část „nejdecké skály“. Tím
jsme přímo před radnici dostali důležitý
přírodní fenomén města - lidé tam posedávají už teď, i když náměstí není zdaleka hotové. To je pro nás důkazem
správnosti naší cesty,“ dodává Roman
Koucký.

ÚZEMNÍ PLÁN
Po mnoha prezentacích a diskusích odhlasovalo Zastupitelstvo města cestu ke
změně územního plánu. Kancelář nabídla vytvoření „iniciačního územního plánu“, který bude velmi jednoduchý a přehledný, ale také snadno vymahatelný.
Velké množství barev použitých v legendě urbanistických plánů považuje Koucký za nesmysl. „Na základě více než deseti let zkušeností s územním plánováním
jsme legendu uspořádali do kruhu. Nic
zde libovolně nemizí, věci na sebe navazují, patří k sobě,“ vysvětluje. „Čtyřem
základním barvám odpovídají čtyři základní funkce v území: bydlení a krajina,
produkce a rekreace. Hlavní je obytné
území. To je v krajině, která tady byla již
před námi, v zastavěném území se dále
nacházejí produkční plochy, jejichž protiklad tvoří plocha rekreační. Mezi těmito
základními funkcemi jsou lázně, školy,
administrativa, ale také prodejny, sklady,
lehká výroba, která potom přes zemědělství přechází do volné krajiny a z lesů
přes parky na sportoviště, zpět k různým
formám „občanské vybavenosti“. Snažili
jsme se ukázat, že jde o uzavřený kruh, že
všechno souvisí se vším. Nic není možné
vyčlenit a vše má svůj protipól. Na jedné
straně leží zastavěné a zastavitelné území, kde činnosti probíhají v budovách,
naproti tomu nezastavěné a nezastavitelné území, kde vše probíhá v krajině. Skutečně si myslíme, že z pohledu činností
v území existují pouze tyto čtyři převažující funkce. Konečně aktivity mají být
blízko sebe a mají být promíchané, teprve potom vzniká město. Co má být naopak naprosto přesně odděleno, je, podle
našeho názoru, město a krajina.
pokračování na str. 4
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Oddělení stavebního úřadu
a životního prostředí
V souladu s ustanovením zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, § 39, odst. 1, o záměrech obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku, předkládáme občanům
k nahlédnutí a připomínkám žádosti o prodej, směnu, pronájem pozemků, které jsou
ve vlastnictví Města Nejdek.
Prodej pozemků
k.ú. Suchá u Nejdku - ppč. 249/2,
ppč. 632/23 (část)
k.ú. Lesík - ppč. 602
Pronájem pozemků
k.ú. Nejdek - stp.č. 678 (část),
stp.č. 496/1 (část)
k.ú. Suchá u Nejdku - ppč. 630/3 (část)
k.ú. Pozorka u Nejdku - ppč. 1360/1 (část)
Pronájem nebytových prostorů
k.ú. Nejdek - čp. 12, ul. Karlovarská (chodby, WC - 26,95 m2, sklad - 136,96 m2)
Pozn.: ppč - pozemková parcela
stp.č. - stavební parcela
Petr Satýnek, vedoucí OSÚ a ŽP
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Hledali jsme potenciál města, nikoliv restrikce
pokračování ze str. 3
Pokládám za špatné, a je to i důsledek
památkové „péče“, že se obchodní domy
stavějí za městem, a neustále tak dochází
k exploataci krajiny, a narůstání zbytečných cest,“ doplňuje architekt Koucký.
Do budoucna spatřují tvůrci územního
plánu v Nejdku velký potenciál v okolí
města. Je zde jezero, vrch s rozhlednou,
kopce, kde by se daly vybudovat sjezdovky, na cestě z Karlových Varů by mohl
vzniknout zajímavý sportovně - rekreační
areál.
V dopravním systému je významný kříž
Karlovy Vary - Cvikov, Boží Dar -Kraslice.
K tomu územní plán nabízí „mapu zajímavostí“ s novými trasami, kde by mohly
být vybudovány cyklistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky apod. „Co se týká
centra města, přemýšleli jsme, jak z něj
odklonit kamionovou dopravu. Našli
jsme příjezd od Karlových Varů až na náměstí podél železnice. Z našeho pohledu
zůstává silnice ve městě, obsluhuje všechny tři průmyslové areály přímo, nemíjí
město. Tato trasa, i když má, jako ostatně
každá nová trasa, nějaké komplikace, je
reálná. V mnoha případech sleduje starší
dopravní stavby, které jsou hotové a nepoužívané. Je to ovšem pochopitelně záležitost stovek milionů, je to regionální
silnice, nemůže jí investovat město. Město může pouze vytvořit podmínky.“
Proto byly také vyznačeny veřejně prospěšné stavby. „Nejsem příznivcem vyvlastňování, ale někdy to nelze jinak. Veřejný zájem musí být nějak definovatelný.

Jde pouze o cesty, nábřeží a náměstí o veřejná prostranství. Definovali jsme
také plochy zvláštního režimu, to jsou zejména parky a území pro rekreační aktivity. A to zejména proto, že by je město
nemělo prodávat, ale naopak vykupovat,“
dodává Koucký.
„Naznačili jsme systém důležitých historických os, což je rozhodně náměstí,
Karlovarská ulice a ulice Závodu míru,
a naznačili jsme „trojuhelník školního
a čtverec radničního náměstí“. Významnou součástí je i skála. Kolem města je
systém parků. Rádi bychom, aby se staly
opravdu parky, nikoliv náletovým lesem.
Nad městem je úžasná křížová cesta s kaplemi, ale je tak zarostlá, že z cesty není
vidět do města a z města není vidět kapličky,“ doplňuje Koucký.
Podle jeho slov jde o to, ukázat, že
Nejdek má velký potenciál, že Nejdek je
město v krásně krajině, které se může stát
rekreačním centrem. Že je to město rezidenční a má šanci přilákat lidi na bydlení
v pěkném prostředí, byť by třeba dojížděli za prací do krajského města. Že má
šanci i jako město průmyslové, které
může, zejména díky progresivní výrobě
automobilových komponentů, zaměstnat
i lidi s vyšším vzděláním. Otázkou ovšem
zůstává, zdali bude možné uvést takový
plán v život.
Jana Lysáková
Převzato z časopisu
DEVELOPMENT NEWS
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Výroční zpráva o roce 2002
přednesená na výroční členské schůzi OS JoN 17. ledna 2003 předsedou sdružení
Plán činnosti občanského sdružení JoN „Jde o Nejdek“, schválený výroční členskou
schůzí dne 17.1. 2002, byl v převážné většině
bodů splněn, navíc se uskutečnily další neplánované aktivity.

A. Ochrana památek
a přírodních výtvorů
I. Křížová cesta v Nejdku
1. Byli vybráni dva výtvarníci pro umělecké
ztvárnění nejdecké křížové cesty - pan
Heřman Kouba (reliéfy) a pan Stanislav
Nádeníček (doplňky a zdobné prvky kapliček).
2. Členové výboru navštívili ředitele pěti
velkých podniků v regionu a předali jim
nabídku (20 stran informací a dokumentů) na sponzorování obnovy křížové
cesty v Nejdku.
3. Žádost Regionální rozvojové agentuře
Egrensis o dotaci z programu Phare
CBC 1999 na obnovu křížové cesty nebyla podána, a to pro malou naději na
úspěch (konzultace 7.2. 2002 na informační schůzi na Krajském úřadě v Karlových Varech). 8.11. 2002 jsme však
podali žádost o příspěvek na totéž z rozpočtu Karlovarského kraje na rok
2003. Rozhodne se v únoru nebo březnu 2003.
4. Náletové dřeviny na křížové cestě, bránící výhledu na město, nebyly zatím odstraněny, protože se zdržel převod pozemků
křížové cesty na Město Nejdek.
5. Pro sledování převodu pozemků na křížové cestě byla určena členka výboru
paní Marie Šoustalová, odbornice v lesnictví.
I. Křížová cesta - akce navíc
6. JoN zřídil Nadační fond křížová cesta
v Nejdku, v jehož čele stojí šestičlenná
správní rada (tři členové JoN, tři členové za Město či za Městský úřad - princip
rotace členů po 2 letech). Zápis do nadačního rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Plzni, nabyl právní moci 28.2.
2002. Číslo účtu NFKC v Nejdku je
803273379/0800.
Na tomto účtu se nashromáždilo během
roku 2002 celkem 376 tisíc Kč (z toho
225 tis. jako pravidelný příspěvek města
Nejdek, částka za dva roky; 150 tis. od
ředitele jednoho podniku; 1 tis. Kč od
jedné učitelky v důchodu).
7. JoN (tři jeho členové) změřili v srpnu
2002 na žádost podnikatele a radního

Václava Krále kubaturu kamenných opěrných zdí u kapliček na křížové cestě. (Stávající i částečně pobořené zdi - 113 m3,
chybí cca 50 m3 kamene). Pan Václav
Král slíbil podílet se na opravě nebo obnovení chybějících částí opěrných zdí.
8. Smlouvy o dílo s dvěma výtvarníky na
umělecké ztvárnění křížové cesty byly
podepsány 16.8. 2002. Vytvoření díla
pro 14 zastavení (kapliček) na křížové
cestě mají být postupně odevzdávána do
konce roku 2005, nejzazší termín určený smlouvou je 30.5. 2007. Smluvní cena za umělecké ztvárnění křížové cesty
a za výkon práva díla užít činí 1,750.000
Kč. V lednu 2002 byly hotovy matriční
řezby pro 4 reliéfy a jeden hotový reliéf
je již připraven k instalaci na křížové
cestě.
9. Výstavu Zmrtvýchvstání nejdecké křížové cesty (21.11. 2002 - 19.1. 2003), uspořádanou JoN ve spolupráci s Oddělením
kultury a propagace Měst. Úřadu a karlovarským muzeem navštívilo v nejdeckém muzeu na 1500 návštěvníků.
II. Ochrana starých a památných stromů
1. Série pravidelných článků „Staré a památné stromy Nejdecka“ v měsíčníku
Nejdecké radniční listy z pera RNDr.
Jaroslava Michálka - zatím 15 článků, 12
stromů.
2. Dokumentace byla pořízena k 10 stromům, návrh na státní chránění tří stromů bude podán Magistrátu v Karlových
Varech („malý okres“) v roce 2003 (lípa
malolistá u benzinové pumpy, kaštanovník jedlý u Krásné vyhlídky a šestikmenný buk ve Vítězné ulici).
3. Majitelem těchto stromů jsou Lesy české republiky a Město Nejdek.
4. Pět členů JoN a další jeho příznivci se
zúčastnili ankety Strom roku 2002 České republiky, vyhlášené Nadací Partnerství v Brně a časopisem Květy. I díky nejdeckým účastníkům zvítězil mezi dvanácti finalisty strom z našeho regionu popovský jasan u Jáchymova. Vítězství
je spojeno s účelovou dotací na záchranu tohoto zřejmě nejmohutnějšího jasanu v ČR.
III. Nejdecká skála
Náletové dřeviny a drny z nejdecké skály
(„Knížecí nos“) byly odstraněny 3.4. 2002
dvěma horolezci, členy Horské služby v Nových Hamrech (Vladimír Kubů a Vladimír
Prieložný), a to bez nároků na odměnu.

B. Ochrana přírody a krajiny
1. JoN se účastnil svými zástupci všech jednání spojených se změnami územního
plánu města Nejdku a podal tři písemné
připomínky. Členové výboru několikrát
jednali s arch. Romanem Kouckým o možných variantách řešení nám. Karla IV., jak
o „školní“, tak o „radniční“ části.

C. Propagační a osvětová činnost
1. Tři členové výboru systematicky pořizují následující fotodokumentaci:
a. významné události ve městě
b. záběry proměn města (současný
obraz, demolice, zeleň, nová
výstavba občanská i průmyslová)
c. fotografie pro rozvoj historického
ruchu a propagaci města
2. Jeden člen výboru pořizuje a archivuje
videozáznamy v důležitých událostech
v životě města.
3. Dva členové JoN se podílejí na českém
překladu knihy Josefa Pilze Geschichte
der Stadt Neudek (vyd. 1923).
4. O činnosti JoN jsou občané pravidelně
informováni v měsíčníku NRL, několik
článků vyšlo v Karlovarských novinách,
JoN byl zaznamenán v teletextu České
televize, v několika relacích Českého
rozhlasu Plzeň aj. Dva členové vypracovali texty do publikace Karlovarský kraj
- Regenerace prostoru (1 strana - Nejdecká křížová cesta, 1 strana - parovod Vřesová - Nejdek).

Členská základna
a schůzová činnost
V lednu 2003 dvacet registrovaných členů.
Tři členské schůze (leden, březen, listopad),
průměrná účast 18 osob, z toho průměrně
12 členů, 6 hostů.

Pokus o získání grantu na projekt
„Tvořivé léto“ 2002
Tři členové výboru vypracovali žádost
Nadaci Open Society Fund Praha o dotaci
na projekt „Tvořivé léto 2002“ - vytvoření
lesního areálu na Křížovém vrchu v místě
bývalé zoologické zahrady pro využití volného času dětí podle fantazie dětí a jejich
rodičů.
Žádost nebyla vyřízena kladně a JoN bude dále o dotaci na podobnou aktivitu usilovat i v roce 2003.
Milan Michálek,
předseda JoN
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Domácí násilí NESMÍ zůstat za zavřenými dveřmi
Domácí násilí je opomíjený, ale velmi rozšířený problém. Z reprezentativního výzkumu, který v roce 2001 provedla agentura
STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris
ČR, a.s., vyplývá, že obětí domácího násilí se
u nás v průběhu svého života stalo 16 %
občanů, tedy přibližně každý šestý člověk.
Ve většině takových rodin vyrůstají malé
děti. Ty si často násilí přejímají jako vzorek
chování do dospělosti a samy se poté často
stávají obětmi domácího násilí či agresory.
Přitom pouhý zlomek obyvatel naší republiky ví, jak se zachovat v případě, že se stanou
obětí domácího násilí či jeho svědkem.
Severozápadní Čechy se v porovnání s ostatními regiony republiky zařadily ve výskytu
domácího násilí dokonce na druhé místo. Celých 20 % lidí zde uvádí, že se stali obětí násilí ze strany blízké osoby.

vydírání, omezování, vyhrožování či ponižování), které se odehrávají mezi blízkými
osobami.
Většina občanů naší republiky je přesvědčena, že obětmi domácího násilí se zpravidla
stávají slabé a bojácné ženy a že násilníkem
nemůže být člověk známý svým slušným
chováním. Pravdou však je, že obětí domácího násilí se může stát kdokoliv - žena či muž,
člověk se základním vzděláním či vysokoškolák. Lidé, kteří se na veřejnosti projevují
jako sebevědomé a silné osobnosti, se doma
mohou měnit v loutky naprosto ovládané
svým partnerem. Násilníkem se naopak za
zavřenými dveřmi domova stávají i lidé, kteří
jsou ve svém širším okolí považováni za veselé společníky a vzorné partnery.

Domácí násilí se většinou odehrává mezi
ženou a mužem žijícími v partnerském vztahu. Výjimkou ale není ani násilí mezi dospělými rodiči a jejich dětmi, osobami stejného
pohlaví nebo týrání seniorů.
Pro tento druh násilí je charakteristické
to, že se násilné incidenty opakují, časem
eskalují a stávají se každodenní realitou.
V nejzávažnějších případech může být ohroženo nejen zdraví a lidská důstojnost, ale
také život obětí, dětí a dalších osob žijících
s násilníkem ve společné domácnosti.
Nikdo si nezaslouží být týrán blízkou osobou.
Proto je třeba včas, ihned po prvním opakovaném incidentu, vyhledat odbornou pomoc.
Připraveno ve spolupráci
s OS Bílý kruh bezpečí

Co si pod pojmem domácí násilí máme
vlastně představit? Jde o všechny formy
fyzického (např. bití, kopání či škrcení), sexuálního, ale také psychického násilí (např.

Žáci nejdecké ZUŠ slaví další úspěchy
Po výborných výsledcích žáků ZUŠ Nejdek na soutěži ve čtyřruční hře na klavír,
o kterých jsme vás již informovali, úspěchy našich žáků pokračují.
Koncem ledna 2003 se tři žáci naší školy - Aleš Vítek ze třídy paní učitelky Višňové, Tomáš Demčák a František Nedvěd ze třídy pana učitele Volfa - zúčastnili talentových zkoušek na konzervatoř. Aleš Vítek na plzeňské konzervatoři - obor klavír,
Tomáš Demčák na Konzervatoři J. Ježka v Praze - obor klavír a František Nedvěd na
téže konzervatoři - obor skladba. Všichni tři byli po úspěšném vykonání zkoušek přijati ke studiu.
Dalších úspěchů dosáhli čtyři žáci ze třídy pana učitele Roneše, kteří se v pátek
14.2. 2003 zúčastnili okresního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, které se konalo v ZŠ a ZUŠ K.Vary - Rybáře. Po výborných výkonech se umístili
takto: Martina Střelcová, zobcová flétna (1.kat.) - čestné uznání
Terezie Dvořáčková, zobcová flétna (2.kat.) - 1. místo s postupem
Anna Dvořáčková, zobcová flétna (3.kat.) - 1. místo s postupem
Roman Volf, trubka (2.kat.) - 1. místo s postupem
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů, ať již v dalším studiu nebo v dalších kolech soutěží ZUŠ.
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ
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Pozorka - borovice lesní
(O = 220 cm / ve 120 - 200 cm /, V = 18,5 m) v r.2002
Snad nejhezčí solitérní borovice Nejdecka je nápadný strom na úpatí
svahu u silničky spojující Pozorku se Suchou. Stojí v místě, kde se stýká údolí
potoka přitékajícího od Vysoké Štoly s údolím Rolavy, asi 200m před mostem přes Rolavu. Je pěknou ukázkou staré osamělé borovice v řídkém březovém náletu. Nižší vzrůst a širší „neučesaná“ koruna tvořená silnými křivolakými větvemi v horní, ale i střední části válcovitého kmene, to jsou charakteristické rysy zdejších borovic, jejichž vývoj není ovlivněn konkurenčním
prostředím jiných dřevin. To, co však každého na naší borovici upoutá především, jsou mohutné, zčásti erozí vypreparované kořeny.
Na Nejdecku nejsou borovice žádnou vzácností, silně zvětralá horská žula
bohatá na křemen vytváří pro jejich růst ideální prostředí. S většími borovými
porosty se tu setkáme například v okolí Suché, Černavy či na svazích podél
Rolavy k Nové Roli. V bylinném patře se tu kromě běžných keříků - borůvky,
brusinky a vřesu - objevuje nápadná kapradina hasivka orličí a místy i vzácný
a chráněný keřík vřesovec pleťový.
RNDr. Jaroslav Michálek, Okresní muzeum Sokolov
Kresba: MUDr. Vladimír Lepš

Mateřská škola úspěšně spolupracuje s rodiči a sponzory
Od začátku letošního školního roku (stejně jako v minulých letech) spolupracujeme
s rodiči dětí a se sponzory naší třídy. Cílem je co nejvíce zpestřit našim dětem pobyt
v mateřské škole.
V rámci otužování jezdíme s dětmi plavat do bazénu do Potůčků. Cestu tam i zpět nám
zajišťují někteří tatínkové (pan Holzknecht, Kavlík a Sečány) nebo firma Carsbad - prodejce vozů Seat a Škoda, bez nároku na proplacení benzínu a ušlého času. Vstupné do
bazénu si hradíme z peněz, které jsme získali za sběr starého papíru a sponzorských
finančních darů. Děti se nejen seznamují s vodou, ale učí se i plavat a otužují se v sauně.
Dětem se tyto akce líbí, důkazem jsou další nabídky od jejich rodičů na plavaní nás dopravovat. Na tomto místě se patří poděkovat i zaměstnancům bazénu za jejich pomoc.
Pro změnu ve výuce a pro zpestření při hře jsme od Finančního úřadu v Karlových
Varech obdrželi čtyři starší počítače. Děti se s nimi seznamují nejen při výuce, ale i v kroužku zaměřeném na výpočetní techniku. Cílem je děti seznámit s počítačem, jeho hlavními
součástmi, ale především je naučit zacházet s myší (zručnost). Od sponzorů jsme získali
několik programů pro výuku (Omalovánky, Baltík).
V zimním období chystáme předlyžařskou výuku dětí s lyžařským instruktorem v areálu
Velflink v Perninku. Na jaro připravujeme několik výletů s rodiči do okolí Nejdku.
Získat sponzora, připravit a uskutečnit akci vyžaduje úsilí a čas, mnohdy ukrajujeme
i z vlastního volna a rodinného rozpočtu. To vše se nám vrací v radosti, kerou jsme tím
našim malým udělali. Těm, kteří nám v loňském roce a na začátku letošního roku příspěli, ať finančně či jinak, za naše děti děkujeme.
Našimi sponzory jsou: Drogerie Jana Holzknechtová, HOMI Milan Holzknecht, Cykloservis
Johan, Keramika Regina, Baset Lipavský, večerka Sečány, Carsbad Karlovy Vary a mnozí
rodiče našich dětí.
Eva Nováková a Olga Vrbová, učitelky Časovníčkovy třídy MŠ Lipová

Městská knihovna v Nejdku
VYHLAŠUJE soutěž k Měsící Internetu
(březen - dříve Měsíc knihy)
O NEJHEZČÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
ZÁLOŽKU DO KNIHY
Soutěže se mohou zúčastnit nejen děti, ale
i odvážní dospělí. Výtvarné zpracování soutěžních výrobků je plně na fantazii soutěžících. Klání potrvá do konce března r. 2003.
Vítězové budou odměněni pěknými cenami. Na vaše soutěžní nadšení a výrobky se
těšíme. Jana Vítková, ved. Městské knihovny
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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

KONCERTY
21.3. 2003 ve 20 hodin
KOLEJ YESTERDAY

VIDEOPROJEKCE
Kinokavárna Nejdek
Pátek 14. března v 19 hodin

L. Andršt, M. Prokop a J.Hrubý
+ kanadský bluesman Marty Hall
28.3. 2003 ve 20 hodin
Děda Mládek Illegal Band
poslední koncert

PLESY
15.3. 2003 ve 20 hodin
Sportovní ples
K tanci a poslechu hraje Ametyst.

29.3. 2003 ve 20 hodin
Ples ZPA Nejdek
K tanci a poslechu hraje Ametyst.
Předprodej vstupenek v infocentru

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

Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.

VÝSTAVA
do 30.3. 2003
O čaji
KINO NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
program kina viz stranu 9

TÝDEN DĚTSKÉHO FILMU
3. - 7.3. 2003 od 9 hodin
Viz program kina - str. 9

foto Robin Baum

Skialpinisté Robin Baum
a Vladimír Smrž v Nejdku již
několikrát promítali diapozitivy
ze svých skialpinistických expedic
a dělili se o své nevšední zážitky.
Tentokrát k nám přivezou film
O něco výš IV aneb s Vladimírem
na Lenina. Film natočili během
loňské expedice na Pamír.
Zachycuje krásnou krajinu
Kyrgystánu, výstup a sjezd hory
Pik Lenina (7153 m). Po projekci
bude následovat beseda. Více
o expedici na www.mountainski.cz

Poezie a batika v Galerii N211
V rámci každoroční celorepublikové kampaně 30 dní pro neziskový sektor uspořádala nejdecká soukromá Galerie N211 dvě zdařilé akce. V improvizovanou dílnu se v sobotu 8. února změnila galerie při workshopu
textilní batiky. Poslední únorová sobota
pak patřila, jak už stalo dobrým zvykem,
poezii. Verše českých a světových básníků i svou vlastní tvorbu přednesla básnířka Veronika Hypšová.
zap

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

VÝSTAVA
do konce března
Obrázky ze sbírky majitele galerie
VEČER POEZIE
29.3. 2003 v 19 hodin
Kateřina Krejsová
Sonety podle Shakespeara
OHLASY
KRUH PŘÁTEL HUDBY
11.3. 2003 v 19 hodin (sál ZUŠ)
Daniel Wiesner - klavír
Program:
Mozart, Beethoven, Janáček,
Schubert, Prokofjev

OHLASY

OHLASY

OHLASY

OHLASY

OHLASY

OHLASY

Vážený pane starosto, chci Vám a všem, kdo se podíleli na vyřešení otázky Kulturní dům
v Nejdku, srdečně poděkovat. Kulturní dům žije a s ním i nabídka hudební produkce. V sobotu jsem se zúčastnila koncertu skupiny Katapult. Nejen my „starší“ jsme zavzpomínali, bylo
tam mnoho mladých lidí a atmosféra výborná. Konečně jsme se zase po mnoha letech dočkali živé muziky v našem městě. Donedávna jsme jezdili do Toužimi, Ostrova a okolí. Dnes už
to máme blíž! Díky.
Ing. Lydie Zívalová
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jí objasnit brutální vraždu studentky, která se stala na Aljašce. Tam se setkají s místní
mladou detektivkou Ellie (Hilary Swank), která Dormera již dlouho obdivuje. Vypadá
to, že k nalezení vraha budou stačit rutinní metody...
113 minut, titulky
přístupný od 15 let
vstupné: 52 + 1Kč, ŠUP

24. - 25. po, út 15:00, 18:00! HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
USA - Brzy začne nový školní rok v kouzelnické škole v Bradavicích. Harry se už
nemůže dočkat, až dá vale svým nechutným pěstounům. V Bradavicích ho ale čeká
po čertech nebezpečný učitel obrany proti černé magii (Zlatoslav Lockhart) - další
překážka na cestě k úspěšnému studiu a koneckonců i k jeho fyzickému přežití. Ještěže tu jsou Ron s Hermionou a samozřejmě - Hagrid. Druhý díl filmové adaptace kultovní řady J. K. Rowlingové je tady!
vstupné: 69 + 1 Kč
161 minut, česká verze
přístupný

BŘEZEN
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA

USA - Úspěšná komedie o „nevyzáblé“ třicítce Toule (Nia Vardalosová), od níž celá její
obrovská, milující a ďábelská řecká rodina očekává jediné - že si najde řeckého muže
a bude dělat řecké děti. Vše bude nakonec jinak. Režie: John Zwick.
vstupné: 57 + 1 Kč
95 minut, titulky
přístupný

7. pá 17:30, 20:00

27 - 28. čt, pá 17:30, 20:00

PÁN PRSTENŮ - DVĚ VĚŽE

USA - Převaha zla sílí. Ten, který nese prsten, je na pokraji vyčerpání a schyluje se k obřím bitvám… Nenechte si ujít druhý, přímo magický díl tolkienovské trilogie. Režie: Peter
Jackson. Hrají: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Atsin aj.
vstupné: 69 + 1Kč, ŠUP
180 minut, titulky
nevhodný do 12 let

DĚVČÁTKO

ČR - „Legrační film se smutným koncem“ režiséra B. Tučka vypráví příběh sedmnáctileté Emy (Dorota Nvotová), která žije s matkou na periferii velkoměsta, prodává v sekáči
a hledá štěstí. Dále hrají: J. Hubinská, O. Vetchý, L. Latinák, T. Vilhelmová.
vstupné: 52 + 1Kč
83 minut
přístupný
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

BRAK

ČR - Karel, Petr a Honza jsou nejlepší kamarádi a tráví spolu většinu volného času vysedáváním po hospodách. Životní zlom přinese odjezd Honzových rodičů do Francie - a tím pádem volný byt na pánskou jízdu. Režie: K. Spěváček.
vstupné: 52 + 1Kč
85 minut
přístupný od 15 let

17. - 18. po, út 16:30, 20:00!

SEXY PARTY

USA - Chcete se dozvědět něco skutečného o životě? Přijďte na komedii o věčném
studentovi, králi mejdanů a pozorovateli ženských poprsí, o flákači, co má tak nabitý
program, že nemá čas na školu.
vstupné: 52 + 1Kč
95 minut, titulky
nevhodný do 12 let

CUCÁK

USA - Staré dobré pravidlo, že „co je v domě, není pro mě“, šestnáctiletého Oscara
(Aaron Stanford) vůbec nebaví. Mladíkovu mysl totiž zaměstnává jeho nevlastní matka
Eve (Sigourney Weaver). On zase zajímá její kamarádku Diane. Garymu Winickovi
vynesla tahle komedie na festivalu Sundance cenu za režii.
vstupné: 57 + 1 Kč
75 minut, titulky
nevhodný do 12 let

10. - 11. po, út 17:30, 20:00

26. st 17:30, 20:00

28. pá 9:30

KRAKONOŠ A PYTLÁK

ČR - pohádkové pásmo

65 minut

vstupné: 9 + 1Kč

TÝDEN FILMŮ PRO DĚTI
3. po
4. út
5. st
6. čt
7. pá

ASTERIX A OBELIX: Mise Kleopatra
LILO A STITCH
PLANETA POKLADŮ
HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
MYŠÁK STUART LITTLE 2

103 min.
denně od 9 hodin
85 min.
vstupné: 15 Kč
95 min.
(v případě velkého
152 min.
zájmu opakování
78 min. produkce od 11 hodin)

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2003

20. - 21. čt, pá 17:30, 20:00

INSOMNIE

USA - Detektivové Will Dormer (Al Pacino) a Hap Eckhart (Martin Donovan) pomáha-

KAMEŇÁK, GURU, HLADINA ADRENALINU, HOLKA NA ROZTRHÁNÍ,
KRUTÉ RADOSTI, VEŘEJNÁ BEZPEČNOST, NA POKRAJI SMRTI

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

4. - 5. út, st 17:30, 20:00
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