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ROČNÍK VIII

Nejdek a NEUdek Penny Market v Nejdku: Výjimečná
Dr. Colm McClemens, vedoucí projektu ABCap v rámci programu PHARE 2001,
hlavní poradce NUTS 2 – Severozápad pro
strategické plánování v rámci ROP (regionálního operačního programu), odborník, který
připravoval tutéž strategii pro Portugalsko,
nejúspěšnějšího z příjemců evropských investic, radí: Nenechte se otrávit symptomy provázejícími změny! Je běžné, že každá změna
přináší pohyb. A s ní také nepřátelství, malost
a touhu zbrzdit cokoli nové.
Jsem asi už příliš zkušený, abych nevěděl, že
se na svět nelze dívat jen černobíle, a hlavně, že
nic není tak horké, jak se zprvu zdá. Dívat se na
svět, věci, projekty ba lidi vůbec podle průvodních jevů, je cesta do záhuby. Cesta k nihilismu
a odevzdanosti, jež zahubí každou naději něco
tvořit, budovat, měnit, otráví každou radost
z povedeného díla nebo jen nápadu, myšlenky,
sebere všechnu sílu a sebedůvěru, potlačí schopnosti a zoškliví dary, které každý z nás dostal.
Kapka tuše znečistí celé povlečení, kapka jedu
znehodnotí celou studnu, zrnko písku zbrzdí
soukolí a hřebíky prorazí duši kola. Ale pořád
je to jen kapka, zrnko, jen překážka na cestě,
která nezastaví praní, pití ani touhu jet. Je to
jen fáze, do které se dostane každý, kdo o něco
usiluje. Pochopitelná a vyzkoušená fáze.
Přiznám se, že si tak trochu oddechnu,
když mi moji portugalští nebo irští přátelé
popisují protivenství, kterými prošli ve svých
EUzemích před lety. Uvědomím si, jaký kus
cesty obě poněkud sterilní a historií, režimem
i nábožensky svázané země musely ujít. „Stojí
to za to!“ říkají...
A já si myslím totéž. Uskutečnění dobré
myšlenky, společná a sdílená radost z hotového díla – to jsou přece důvody, proč člověk
žije. To je odměna nad všechna protivenství.
Nesnáze patří k životu i k projektům. S dobrou myslí je společně překonáme. Duše už je
zalepena. Tak nasedat a jedem.

Mgr. Luděk Sequens
starosta města

spolupráce, projekt i stavba
Jsou to skoro dva roky, kdy se potkaly, ovlivnily a splynuly dvě myšlenky. Dát
Nejdeckým důstojné moderní indoorové sportoviště (myšlenka města) a proniknout
do téměř devítitisícového Nejdku (myšlenka obchodního řetězce Penny Market).

(FOTO: RED)

„Jednání trvala rok. Obě strany bojovaly
srdnatě, zkoumaly pozice a dlouho z nich
nechtěly ustoupit. Nakonec se však výjimečný projekt stává skutečností a stavba,
která i díky podloží neměla na růžích
ustláno, den ode dne roste. Nejdecká prodejna Albert k radosti nás nakupujících
získá před Vánocemi konkurenci. Cestujícím od září slouží autobusové nádraží.
A hlavně město ušetří téměř 20 milionů
korun na stavbě víceúčelové sportovní
haly. A pokud jde o úspory – oproti původní dohodě, která se týkala jen hrubé stavby, bude mít multifunkční budova navíc
fasádu včetně zateplení a oken,“ vysvětluje starosta Luděk Sequens.
Rozhodnutím červnového jednání
zastupitelstva město využilo výhodné
nabídky na další zlevnění budoucí vnitřní stavby sportoviště, které vznikne v 1.
patře Penny Marketu, a místo pracné,
drahé a komplikované dodatečné montá-

že stropů a dalších statických prvků provizorním otvorem do již hotového objektu se vše udělá na stavbě už nyní.
Nelehký úkol koordinovat stavbu za
zhruba 50 milionů korun, řídit a kontrolovat dva zhotovitele, řídit v podstatě dvě
navzájem se prolínající stavby na jediném
poměrně malém a omezeném staveništi na
sebe vzala společnost GRESIN-INVEST.
Oba investoři, tedy město a společnost
J+R, jsou zatím velmi spokojeni. Model
spolupráce se velmi osvědčil.
„Všechny nás trápí stav Rooseveltovy
ulice. Tato komunikace patří Karlovarskému kraji. Kraj je zodpovědný za její stav.
Tento úsek silnice č. 219 Pernink – Jindřichovice byl po naší intervenci jako jediným
z ne „perninského“ úseku nárokován v
opravách. Vždy byla konečná částka rozpočtu tak nízká, že by kryla pouze vysprávku a nikoli zásadní opravu celé konstrukce
Pokračování na straně 3
vozovky.

Ve dnech 5. 9. – 13. 10. 2006 je výluka železničního traťového úseku Nejdek – Potůčky.
Pro tuto výluku platí zvláštní jízdní řád autobusů, který je odchylný od vlakového jízdního řádu.
Výlukový jízdní řád je na straně 10.
— www.nejdek.cz —
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FK Nejdek chce hrát nad sestupovým pásmem
Nejdecké fotbalové áčko dokázalo ve čtyřech letech zvládnout tři postupy. K úspěchu je dovedl trenérský tandem Jaroslav
Růžička – Miroslav Šinovský. Na novou
sezonu se tým připravoval doma velmi pečlivě. Hráčský kádr posílili útočník Dvořák
(vrátil se z Německa), uzdravený obránce
Kolda a Franz. Na zkušenou zapojili trenéři do týmu nadějné dorostence Bachratého
a Hudce. „Přípravu jsme začali 10. července. I když jsme v krajském přeboru nováčky,
chceme hrát pěkný fotbal nad sestupovými
pozicemi,“ říká jednatel FK Nejdek David
Kaminský.
(FOTO: ARCHIV FK NEJDEK)

(RED)

FK Nejdek: A
brankáři:
obránci:
záložníci:
útočníci:
posily týmu:
trenéři:
vedoucí:

Zdeněk Brož (81), Jakub Hudec (88)
Tomáš Kolda (78), Pavel Šlapa (82), Jan Kalářík (73), Ladislav Šimonek (72), Petr Poplštein (75), Martin Myslivec (85)
Pavel Mihál (84), Zbyněk Draxal (81), Tomáš Vaník (83), Martin Černý (86), Jan Rejcha (82), Stanislav Franz (81)
Petr Šlapa (81), Robert Haas (84), Jiří Šourek (86), Tomáš Bachratý (88), Lukáš Němec (87), Daniel Dvořák (78)
Daniel Dvořák (SRN), Stanislav Franz (přeřazen z B týmu), Tomáš Bachratý, Jakub Hudec (přeřazeni z dorostu)
Miroslav Šinovský, Jaroslav Růžička
Zdeněk Kudrna

Nejdečtí strážníci umožnili řidičům kontrolu tachometrů

Frontu na kontrolu přesnosti tachometrů stáli 10. srpna odpoledne řidiči v Nejdku-Pozorce. Městští strážníci jako první v Karlovarském kraji umožnili motoristům kontrolní měření. Za více než hodinu se ukázalo, že podle laserového radaru jeli řidiči v převážné
většině o několik kilometrů v hodině pomaleji, než jim tachometr ukazoval. Kontrolní měření tachometrů budou v Nejdku pokračovat.
(RED)
Příští měření se uskuteční 28. září 2006 opět v Pozorce od 14 do 16 hodin.
— www.nejdek.cz —
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Penny Market Starodůchodkyně si mohou výrazně
polepšit na vdovských důchodech
v Nejdku:
Ačkoliv ženy, které ovdověly před rokem 1996, mají šanci na získání vyššího
Výjimečná
důchodu, o jeho přepočítání se zatím moc nehlásí – protože o tom nevědí!
Připravují se tak o možnost přilepšit si měsíčně o několik stokorun...
spolupráce,
Vdovy,
které
přišly
ce ČSSZ (www.cssz.cz).
o manžela do 1. ledna
Žádost lze sepsat přímo
mají od letošního 1.
na pracovišti ČSSZ nebo ji
projekt i stavba 1996,
července možnost požádat
lze zaslat na adresu ústředí
Dokončení ze strany 1

S projektem autubusového nádraží souvisí dohoda města s krajem, že město zpracuje veškeré projekty potřebné rekonstrukce sítí a chodníků - tak jako tomu bylo na
náměstí a na Karlovarské ulici - a pak společně požádáme o prostředky ze státních
nebo evropských fondů, konkrétně z ROP
dopravní infrastruktura. Tato varianta je
výhodná z hlediska celkového množství
financí, protože by mohla řešit i investici
do opravy silničního úseku Nejdek – Pernink,“ dodává starosta.
Předpokládaný termín otevření Penny
Marketu v Nejdku: 15. prosince 2006
(RED)

Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ)
o nové posouzení svého
vdovského důchodu. Podle
dřívějších zákonů totiž
nesměla celková částka
dvou důchodů, např. starobního a vdovského, překročit 2 800 Kč. Některým ženám
tak nevznikl nárok na výplatu vdovského
důchodu vůbec.
Nyní se nároky na vdovské důchody posuzují znovu. Přepočítání důchodů ale ČSSZ
neprovádí automaticky, vdovy si musejí samy
o něj požádat!!!
Formulář žádosti je k dostání na každém
pracovišti ČSSZ nebo na internetové strán-

ČSSZ, Křížová 25, 225 08
Praha 5.
Zvýšení a obnovu některých vdovských důchodů
žen, které ovdověly před
1. lednem 1996 umožňuje
novela zákona č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění. Úprava důchodu náleží vdovám od červencové splátky důchodu 2006.
Podle odhadů může být podáno až několik
desítek tisíc žádostí. Protože nebude možno
rozhodnout o všech žádostech v termínech
stanovených správním řádem, zákon prodloužil lhůtu pro vydání rozhodnutí u žádostí uplatněných do 31. října 2006 o 90 dnů.
(OSVŠ MěÚ Nejdek)

KRÁTCE

Nový rok přinese zdražení nájmů
Zdražování nájmů v obecních bytech se nevyhne ani Nejdku. Zvýšení nájemného ve dvou stovkách městských bytů od 1. ledna 2007
se bude pohybovat mezi deseti a dvanácti procenty. Nájem se ovšem
nezvýší například v Domě s pečovatelskou službou. Nájem v bytě
o rozloze 50 m2 stojí dnes 709,50 Kč, od 1. ledna 2007 se zvýší na
787,50 Kč.

Vydávání cestovních pasů v Nejdku
skončilo
Žádosti o vydání cestovních pasů (za poplatek 200 Kč) už na
Městském úřadu Nejdek podávat nelze. Od 1. září 2006 pasy vydává (za poplatek 600 Kč) a žádosti o jejich vydání přijímá už jen
Magistrát města Karlovy Vary.

Křižovatku u Dudáka čeká změna
Nepřehlednou dopravní situaci na křižovatce u restaurace
Dudák, na kterou poukazují občané, má v dohledné době vyřešit
zpracovávaný dopravní projekt bloku ulic Lipová – Okružní. Jeho
součástí má být také zjednosměrnění vjezdu do Lipové ulice ve
směru od centra města. Městem schválené řešení nyní čeká na
vyjádření dopravního inspektorátu. Zjednosměrnění komunikace
přinese významné změny v možnostech parkování a v organizaci
dopravy v této části města.

Tisová dostala nové sběrné místo
tříděných odpadů
Na Tisovou (ke Kukačce a k „otočce“) byly v srpnu přidány dvě
odpadní nádoby o objemu 1 100 litrů. Aby se situace s odpady v této části města ještě zlepšila, mezi uvedenými místy bylo na dlážděné
podestě vybudováno nové stanoviště nádob na separované odpady
(sklo, plasty, papír).

Na trhu jsou
nové
nejdecké
turistické
karty 2006
Infocentrum Nejdek
prodává nové plastové turistické karty s vyobrazením rozhledny
Pajndl na Tisovském vrchu. Pro první vydání karty bylo vyrobeno
200 kusů, cena 25 Kč.

Nové kontejnery předchází černým
skládkám
V srpnu rozmístilo Fortygo v rekreačních oblastech města 5
nových kontejnerů o objemu 1 100 litrů na komunální odpad jako
prevenci proti vzniku černých skládek. Rozmístňování velkoobjemových kontejnerů pro ukládání odpadů 200307 pokračuje plynule, velké kontejnery budou přistavovány stále.

Nejdečtí občané mohou dávat úkoly
městským strážníkům, radnice
zpřístupňuje přehledy o práci policistů
Obyvatelé Nejdku mohou prostřednictvím internetové aplikace
Navigátor strážníků MěP (ale i jinými způsoby) dávat městským
policistům adresné podněty pro jejich práci. Přehled o práci městské policie (včetně „kontroly“ toho, jak policisté řeší podněty od
občanů) poskytuje Nejdeckým internetová stránka Monitoring činností MěP. Vše na: www.nejdek.cz

Záchranka v Nejdku jede naplno
Od 1. července do 25. srpna 2006 absolvovala nejdecká zdravotnická záchranka celkem 174 výjezdů (98 od 1. do 31. července; 76
(RED)
od 1. do 25. srpna).

— www.nejdek.cz —
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Reliéfy pro nejdeckou křížovou cestu jsou dokončeny

Na přelomu letošních prázdnin došlo
v Nejdku k jedné události, která by měla být
pro budoucnost zaznamenána. Po téměř
pětiletém úsilí dokončil nejdecký výtvarník
Heřman Kouba poslední, čtrnáctou matriční řezbu pro nejdeckou křížovou cestu.
Začal v listopadu 2001 reliéfem pro zastavení č. III - „Ježíš padá pod křížem“ (zastavení
– kapličky č. I a II dosud nebyly převedeny
do vlastnictví města Nejdku) a před měsícem dořezal a doryl matrici pro zastavení č.
II – „Ježíš přijímá kříž“. Na každém jednotlivém výjevu pracoval Heřman Kouba průměrně čtyři měsíce. Na začátku byly vždy
přípravné kresby, pro figurální studie stály
často modelem i živé osoby. Hotovou kresbu výtvarník zvětšil a přenesl ji na polyuretanovou desku, z níž potom odřezáváním,
prořezáváním či rytím odebíral materiál, až
se z desky vyloupla matriční řezba. Tu pak
pro zpevnění opatřil několikanásobným
epoxidovým nátěrem. Tím jeho několikaměsíční tvůrčí práce zatím skončila. (O dalším postupu od zhotovení formy, odlévání
z epoxidové pryskyřice, patinování až po
hotový reliéf pojednáme někdy příště.)
Po padesáti sedmi měsících každodenní
práce přišel tedy okamžik, kdy mohl Heřman Kouba k hotovému dílu pozvat představitele města Nejdku, které se stane majitelem těchto čtrnácti reliéfů. (Po instalaci
díla na Křížovém vrchu v Nejdku předá
iniciátor a investor – občanské sdružení
JoN – „Jde o Nejdek“ – celou uměleckou
část křížové cesty bezplatně městu Nejdek,
které po celých pět let také na obnovu křížové cesty přispívalo). 3. srpna 2006 navštívil starosta města Mgr. Luděk Sequens
s tiskovým mluvčím města Mgr. Tomášem
Svobodou ateliér Heřmana Kouby v Nejdku na Dukelské ulici, kde je všech čtrnáct
reliéfů vystaveno. Delší dobu s umělcem
hovořil o jeho práci. „Mám před sebou více
než jen umělecké dílo, mám před sebou kus
umělcova života,“ řekl mimo jiné do kamery starosta města.
A teď ještě to nejdůležitější: Kdy bude
obnovená křížová cesta v Nejdku otevřena?
Stane se tak zřejmě v září roku 2008. Proč
až za půldruhého roku? Zbývá totiž ještě
mnoho udělat: Opravit opěrné zdi nejen za

kapličkami, ale po celé
křížové cestě. Některé
části cesty, narušené přívalovými dešti, se musí
znovu postavit, obnovit
původní odvodňovací
systém, opatřit dvanáct zastavení pevně
zabudovanými lavičkami, odstranit ležící
březové
kmeny,
vykácet překážející náletové
dřeviny a keře a v nepo(FOTO: RED)
slední řadě
křížovou cestu „rozsvítit“.
Zatím nikoliv elektrickým
osvětlením, ale vykácením
menších ploch pod kapličkami. (Stinná místa na
cestě zůstanou!) Tím se
zviditelní jednotlivá zastavení při pohledu z náměstí
nebo ze Žižkova vrchu. Zároveň poskytne křížová cesta
staronové pohledy z ptačí
perspektivy na historickou část
města. Tyto práce mohou začít už
od nového roku, pokud budou městu
předány pozemky křížové cesty, které
dosud spravují Lesy ČR. (Jedná se
o velký trojúhelník, opsaný serpentinovitými cestami na Křížovém vrchu,
tedy o část kopce přivráceného k ná- Heřman Kouba
městí Karla IV.)
Doufejme, že se společným úsilím města,
občanského sdružení JoN, sponzorů, mecenášů a všech lidí, kterým jde o Nejdek,
podaří otevřít křížovou cestu vysvěcením
a na něj navazující slavností v roce 150.
výročí dostavění nejdecké křížové cesty.
Původní křížová cesta byla v Nejdku
vysvěcena 24. října roku 1858.

(FOTO: RED)

Milan Michálek

(FOTO: RED)

— www.nejdek.cz —
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V Nejdku kraj opravil dva mosty
Lidé v Nejdku mají od 3.
srpna oficiálně k dispozici dva
nově zrekonstruované mosty.
Ty zajistí bezpečnější a plynulejší dopravu především kamionům, které jezdí do firem ve
městě. Náklady na kompletní
opravy obou mostů dosáhly
téměř 17 milionů korun. Ty
zaplatil prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic ze
svého rozpočtu Karlovarský
kraj. Stavební práce trvaly
zhruba deset měsíců a probíhaly za plného provozu. Most
„U Provazárny“ stavbaři za
zhruba 12,5 milionu korun
rozšířili asi o třetinu a navíc
napřímili nebezpečnou zatáčku. Most přes Rolavu v centru
města byl za více než 4,4 miliony korun zpevněn, aby jeho
nosnost vydržela značnou
zátěž kamionů nejméně po
(RED)
dalších padesát let.

OTEVŘENÁ PROSBA STAROSTY
Snažím se dodržovat jedno zlaté pravidlo: Nereagovat na osobní písemné útoky.
Tak nějak to beru jako kříž starostovského
starání. Není člověk ten, aby se líbil lidem
všem. Říci a napsat je možné cokoli, sebevětší lež nebo nesmysl, ať už z hlouposti nebo
se záměrem ublížit nebo zasadit soupeři
v očích veřejnosti ránu a dosáhnout svého
cíle – být tam místo něj, popřípadě nich.
Už jsem si za dobu starostování zvykl na
ledacos. A bylo to velká škola. Do druhé
desítky trestních oznámení na ty nejnemožnější věci, které snad ani nemohl spáchat
jeden pouhý člověk, jsem šel klidný, věcný
a vyrovnaný. Ba jsem si s kolegy docela
s humorem vzpomněl, jak mne pan Čihák
počátkem roku 2003 udal, že jsem údajně
záměrnou manipulací s rourou od kamen
osobně přiotrávil dva romské spoluobčany
na Chodovské ulici, aby je pak všechny, své
nové ovečky, pozval na jednání zastupitelstva. Pořád si říkám: Patří to k věci. Teď,
před volbami, se toho asi o sobě ještě dočtu.
Poslední bitva vzplála a vše je dovoleno.
Jedno ale pominout nedokážu. Nejsem
takový nešťastník, abych se s někým soudil
o osobní čest – tu Vám žádný soud, pokud
si ji nevybojujete sami, nedá. Proto nemám
než tohle jediné slovo: PROSÍM
PROSÍM Vás, vážený redaktore Čiháku,
a Vaše nové přátele, přestaňte svou zlobu,
zlou nenávist a politickou snahu ublížit
obracet proti nevinným lidem. Jestliže jste
přesvědčeni, že to, co děláte a píšete, Vám
ve volbách přinese úspěch, směřujte, PROSÍM, všechny útoky na mne. Já jsem přece

váš cíl. Já přece mohu za to, že se Vám za
čtyři roky nepodařilo přesvědčit o ničem
většinu zastupitelů. Snad se Vám to přesvědčování podaří o nadcházejících volbách a snad konečně budete mít, co chcete.
Rozdejme si to tedy jako rovný s rovným.
Vaše listy proti mně.
Vynechte, PROSÍM, ostatní. Jsou to nevinní lidé. Měli jen smůlu, že jste je viděli, když
zrovna náhodou stáli vedle mě, smáli se se
mnou nebo právě pracovali na něčem, co
se zrovna daří, a Vám se nehodí do krámu
a do povídačky o hrozném starostovi.
Pane Čiháku, přestaňte, PROSÍM, neustále a nesmyslně udávat policii pro kdejakou hloupost slečnu Kadlecovou, která byla
ve svých 21 letech schopná skoro ze dne na
den převzít a vést agendu dvou plnočasově
zaměstnaných pracovníků. Nemůže za to,
že s kýmkoli dobře spolupracuje, ani za to,
že její (kdysi nadřízená) kolegyně Drobilová nedokázala některé věci zvládnout a
neunesla změny v postavení, přerušila svou
mateřskou dovolenou, na kterou se překotným způsobem zase vrátila.
Pane Drobile, přestaňte, PROSÍM, s osobními, zlými a rodiny se dotýkajícími útoky
proti veliteli místního oddělení Policie ČR
panu Pasekovi (Vašemu někdejšímu nadřízenému). Je to dobrý policista, který na
místo toho, aby odešel od policie už po
deseti letech služby a nechal si hned, jak je
to možné, vyplácet výsluhový příspěvek (tak
jako Vy – pisatel udání na velitele Paseku),
přišel do malého města, aby se v něm staral
o pořádek a aby v něm dokonce – tak jako
— www.nejdek.cz —

jeden z mála veřejně činných lidí – bydlel i se
svou rodinou.
Nevím jaké bývají motivace pisatelů udání.
Přiznám se, že mě až mrazí z toho, jak se
duch Vašeho udání podobá dopisu, kterým
v roce 1940 poslal jistý protektorátní občan
mého dědečka do koncentračního tábora
Terezín. Vaši udavačskou motivaci znám však
nejenom já. Přesto Vás PROSÍM, nebuďte tak
strašně hloupý a neodrazujte lidi, kteří jsou
pro toto město užiteční. Jenom hlupák
neví, že takoví lidé
jsou vždy a každému zapotřebí.
Mgr. Luděk Sequens
starosta města
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Bývalá ředitelka podváděla,
aby bylo na odměny
Školce nyní chybí 90 tisíc
Srpnové usnesení Rady Karlovarského
kraje ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Nejdek odvod zpět do rozpočtu
kraje ve výši 90 802 Kč. Tato škoda vznikla porušením rozpočtové kázně, jehož se
dopustila neoprávněným čerpáním prostředků ze státního rozpočtu někdejší ředitelka MŠ Závodu míru Iveta Drobná. Neoprávněně čerpané prostředky byly následně

použity na osobní ohodnocení a odměny.
Celou záležitostí se již zabývají orgány
činné v trestním řízení, o trestu pro viníka
rozhodne soud. Škodu rada města povolila MŠ Nejdek uhradit z rezervního fondu.
Protože MŠ nyní tyto peníze chybí, školka
bude 90 802 Kč od bývalé ředitelky Drobné
vymáhat soudní cestou.
(RED)

DDM Nejdek informuje
Jak využít volný čas v Nejdku?
Dům dětí a mládeže v Nejdku si Vám a Vašim dětem dovoluje předložit nabídku
kroužků, které svou činnost zahájí v polovině září.

VÍTÁME NOVÉ NEJDEČÁKY
Od 1. do 31. července 2006 se narodili:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matěj Andrš, Nejdek
Tomáš Bikar, Nejdek
Adéla Farmačková, Nejdek
Daniel Feri, Nejdek
Michael Kovařík, Nejdek
Vojtěch Roller, Nejdek
Regina Špeciánová, Nejdek
Jan Anthony Zifunzi, Nejdek

Zveme děti do
pohádky

Školní rok 2006/2007
Název kroužku

Vedoucí

Určeno

Aerobik hrou

Ilona Höhnlová

Předškolákům i školákům
1. stupně

Anglický jazyk

Jitka Štatská

Školákům

Anglický jazyk

Sylva Šebestová

Předškolákům

Florbal

Zbyněk Draxal

Školákům

Gymnastika pro nejmenší

Věra Růžičková

Školákům 1. stupně

Hudebně dramatický

Milena Zítková

Školákům 1. stupně

Keramika

Jana Rychvalská

Školákům

Košíková

Igor Gubič, Jan Kotrla

Školákům

Honza Nebojsa

Letecký modelář

Luboš Draxal

Školákům

Německý jazyk

Sylva Šebestová

Předškolákům

Německý jazyk

Sylva Šebestová

Školákům

Paličkování

Lilly Raková

Školákům i dospělákům

Pěvecký sbor

Jana Uhlíková

Školákům

Počítače

Václav Budín

Školákům

Honzové bývají hloupí, chytří, někdy se
málem stanou králem, jindy se toulají s Mařenkou po lese nebo osvobozují princezny.
Náš Honza se nebojí. Nebojí se ničeho a
nikoho a všichni vesničané si myslí, že je to
hodně divné. Proto si nemůže vzít Lidunku
za ženu. Z ničeho nemá strach a ještě ke
všemu je chudý jako kostelní myš. Tak se
Honza vydává do světa, aby se naučil bát…

Pohybové hry

Václav Triner

Školákům

Rybáři

Lubomír Bezchleba

Školákům

Sportovní gymnastika

Hana Šabatová

Školákům

Tanečně pohybový

Marie Švábová

Předškolákům

Taneční

Dagmar Trinerová

Školákům

Tenis

Igor Gubič

Školákům

Volné posilování

Václava Kuklová

Školákům 2. stupně

Výtvarný – různé techniky

Světlana Kellerová

Školákům

Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích získáte na telefonním čísle 777 975 439
nebo přímo v kanceláři DDM, která se nachází v přízemí 1. stupně ZŠ Karlovarská.
Těšíme se na Vás!
— www.nejdek.cz —

17. září 2006, 15 hodin, Kino Nejdek
VSTUPNÉ 30 Kč

Příští NRL vyjdou
16. října
(redakční uzávěrka
9. října)
Na říjen je navíc
naplánováno
zvláštní vydání NRL!!!

Září 2006
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Z Nejdku až na jih Afriky

Zveme Vás na Povídání o Jihoafrické republice a horském království
Lesotho s Nejdečákem Vítem Zdrálkem.
Přednáška s projekcí fotografií a diskusí o současnosti i minulosti
jihu černého kontinentu, kde Vít Zdrálek strávil rok svého života.
30. září 2006 v 19 hodin v Kinokavárně Nejdek, VSTUP VOLNÝ

Základní umělecká škola Nejdek
informuje

Přijímání žáků na školní rok 2006/2007
Vážení rodiče, hledáte pro své dítě smysluplnou náplň volného času? Přihlašte je do Základní umělecké školy!
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, v některých případech nutným předpokladem pro přijetí na další druhy škol,
především uměleckého a pedagogického směru.,
7. Možnost prezentovat výsledky své práce (zejména žáci výtvarného oboru) v rámci
mezinárodního programu EU SOCRATES, do kterého je naše škola již sedmým rokem
zapojena.
Co přináší studium v ZUŠ:
Základní umělecká škola Nejdek přijme nové žáky ke studiu hudebního nebo výtvarného oboru ve školním roce 2006/2007. V obou oborech otevíráme opět třídy pro pětileté
děti. Zájemci o studium se mohou hlásit v budově ZUŠ Nejdek v odpoledních hodinách
během prvních čtrnácti dnů měsíce září u ředitele školy nebo u některého z pedagogických pracovníků.
Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor
Bližší informace na telefonu 353 925 125 nebo na internetové adrese: www.volny.cz/zusnejdek
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

— www.nejdek.cz —

ČČK Nejdek
Pochod za zábavou
a poznáním
Místní skupina ČČK Nejdek zve 30.
září všechny, jež májí rádi túry přírodou,
malé i velké, na tradiční pochoďáček
s ukázkou první improvizované pomoci
za účasti psa záchranáře. Trasa pochodu
vede od kostela sv. Martina přes Vysokou Jedli do Vysoké Pece, kde v kotlině
budou pro děti připraveny soutěže o zajímavé ceny, táborák, občerstvení pro
malé i velké a i něco navíc. Při špatném
počasí budou soutěže přesunuty do sálu
restaurace Sportka. Start je v 15 hodin,
návrat dle libosti nebo vlakem v 19:03
hodin. Během našeho putování se zastavíme na několika místech, kde s pomocí
psa záchranáře vyhledáme zraněného
a poté názorně předvedeme improvizovanou první pomoc. Dále děti čeká
vyhledávání jich samotných pejskem
záchranářem a ošetření zranění, která si
sami vymyslí. Též vám
prozradíme, které
bylinky běžně
se vyskytující v přírodě
pomáhají při
ošetřování
různých poranění.
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Sportovní areály Nejdek
Generel - vyhledávací studie pro potřeby zpracování žádosti do ROP
Myšlenka
Ne všichni mohou nebo chtějí čerpat nové
síly a odpočívat každé léto u moře. A není
tu přece jen čas velké letní dovolené. Stále
víc se ukazuje, že lidé všech generací chtějí
většinu svého volného času trávit aktivně.
Jestliže tedy myslíme nejen na odpoledne delších letních dní nebo na víkendy,
shodneme se, že skoro každý by rád měl
pohodlně a po ruce místo,
kde by si mohl zaplavat,
protáhnout se nebo odpočinout si podle libosti a
podle věku, aniž by si s
ostatními navzájem překážel nebo musel nutně stát
fronty. Éra obřích betonových center je už za námi.
Příklady z Beneluxu nebo
z USA dokazují, že jistě ne
neprávem je pro projektování sportovišť v kurzu
tzv. „golf effect“, díky
němuž sportovišti vlastně
procházíte. Jdete přírodou
za svým - od jednoho úkolu k druhému, jen
občas někoho potkáte a navíc si volíte podle
svého. Jestli se chcete jen projít, projet na
in-linech, jestli si chcete něco zahrát, nebo
jestli chcete dát dětem čas, aby si bezpečně pohrály. Vy si zatím odpočinete dětem
na dohled u kávy, nebo si na děti počkáte
u vody v lesoparku u minigolfu než skončí
opravdový fotbalový, hokejový nebo tenisový zápas. A to tu je ještě zima a její možnosti. Je nad slunce jasné, že město je jediným,
kdo je schopen takovou myšlenku sledovat,
uskutečnit a udržovat při životě.

Předpoklady
Definice horského města mluví o neustálém boji městského prostředí s přírodou,
která se snaží do zastavěné struktury vnikat. Město se musí na jedné straně pokusit
uzavřít svou urbánní strukturu, na straně
druhé musí co nejšikovněji a nejefektivněji integrovat a využívat právě ty plochy,
které z morfologického a dopravního hlediska nelze pominout a které mají relativní
dostupnost sítí. Tak jsou vymezovány parky
a rekreační rozvojové plochy. Město Nejdek
má územním plánem takto připravené tři
rozvojové lokality.
Základním problémem oblasti Lesík je
to, že město nevlastní technickou vodní
nádrž ani většinu přilehlých pozemků
nebo přístupových komunikací. Lokalita
Hráze, bývalá Lesostavba a pozemky kdysi
užívané úpravnou uranových rud, nevyhovuje nejen profilem, ale zejména ekologickou zátěží. Limnice je ze všech zmíněných
pohledů místo téměř ideální. Jsme si toho

i díky architektonické kanceláři Romana
Kouckého vědomi již od první studie k novému územnímu plánu.
Veškeré investice – přesunutí fotbalového
stadionu a stavba tréninkového hřiště, zimní
stadion s posílenou trafostanicí, první kanalizační a teplovodní přípojkou pro lokalitu,
přístupový chodník z Karlovarské ulice s
letos dokončeným veřejným osvětlením,

veškeré pronájmy – bikrosová dráha pro
ET BIKEZ a veškeré akce – cyklotrialové
mistrovství a první Nejdecký triatlon, které
jsme v posledních letech do areálu směřovali nebo k nim dali svolení, mají prověřit
tento účel, podpořit ho a posloužit mu. Cyklotrial ukázal, kolik lidí areál pojme, aniž
by jejich aktivity nezbytně omezily ostatní
uživatele. Nejdecký triatlon znovu objevil
vodní nádrž Limnice a jasně ukázal, jak lze
areál propojit s klidovou zónou Křížového
vrchu – vrchu kříšené křížové cesty. Vynikající vztahy s vedením sportovních oddílů
fotbalu a hokeje, spravujících městský majetek, zase dokazují, že sportovat soutěžně,
rekreačně nebo „preventivně“ vychovávat
děti a mládež sportem jde náramně dobře s
profitem pro všechny rozumné zúčastněné.
V obou případech oddíly městu zdrama převedly majetek (bez vlastnictví město nemůže získat dotaci), to jej zrekonstruovalo a za
velmi výhodných podmínek a bezúplatně
jim jej obnovený převedlo zpět. Vzájemná
provázanost nám společně dává prostor pro
otevření dalších dveří k dalším, jinak nedostupným zdrojům.
Možná proto trochu se smíšenými pocity
sleduji veřejná a spíše politická než věcná
prohlášení některých představitelů tenisového oddílu. 29. září 2005 jsem odeslal
oficiálně tenisovému oddílu nabídku města,
aby za stejných podmínek jako fotbalisté
a hokejisté postoupením svého majetku
oddíl dovolil jej městu zrekonstruovat a
předat zpět. Ministerstva pro místní rozvoj a financí v té době evidovala nevyčerpané prostředky, které jiní žadatelé nebyli
schopni vyčerpat. Za předpokladu, že vyře— www.nejdek.cz —

šíme vlastnický vztah města k předmětným
pozemkům, dostali jsme příslib dotace
5 – 6 milionů korun na rekonstrukci oplocení a povrchu tenisových kurtů a opravu
povrchu přístupové cesty do areálu od
ulice Karlovarská včetně veřejného osvětlení. Výsledek netřeba komentovat. Chce se
mi věřit, že nakonec společnou řeč s tenisty najdeme a že proměna bývalé skládky a
zaváženého údolí na Limnici
bude pokračovat.
Limnice má v podstatě
pouze jediné úskalí – z iniciativy místního divokého
ochranáře byla část území
prohlášena někdejším okresním úřadem jednostranně
a bez vědomí nebo názoru
města za tzv. mokřada. Tento
fenomén komplikuje proces
schvalování, projednávání a
financování projektu a omezuje lidem možnosti areál
plnohodnotně, byť regulovaně, využívat. Věřím však, že
i zde cestu nalezneme. Co se majetku na
Limnici týká, je naprostá většina, kromě
majetku tenisového klubu, v rukou města.
Státní majetek, většinou ve správě Lesů ČR
považujeme po zkušenostech z posledního
roku za dosažitelný.
Jedním ze základních zadání pro studii je řešení dopravní obslužnosti včetně
vyhledání parkovacích ploch, a to i z rezervou pro případného soukromého investora
(hotel). Spolupracovali jsme s hlavním projektantem a připomínkovali rekonstrukci
mostu přes Limnický potok i přilehlé křižovatky krajské silnice a místní komunikace
„U Provazárny“. Z finanční i perspektivní
stránky věci chceme, aby studie naznačila
vztah areálu k základní škole Karlovarská
ulice, která by se mohla profilovat směrem
ke sportovnímu zaměření. Pokud to bude
vyžadovat model financování, bude připravena i varianta s přeshraniční spoluprací.
Naši němečtí partneři jsou hotovi podpořit
projekt mezinárodního tréninkového střediska v části sportovního areálu Limnice.

Ekonomika
Kde získat prostředky? Zdrojů je poměrně pestrá škála. Ale dostat se k nim je velmi
nesnadné. Naše paramatry jsou následující.
Vícezdrojové financování. Stavba rozložená do několika časově sousledných etap.
Etapové - zálohové financování. Neziskový
provoz areálu sloužícího místní komunitě. Těmto požadavkům včetně množství
alokovaných prostředků nejvíc odpovídá
tzv. ROP (regionální operační program).
Česká vláda teprve před měsícem odeslala
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do Bruselu k odsouhlasení svůj návrh podmínek financování a seznam priorit. Ačkoliv nebylo původně etapové financování
dohodnuto, byl jsem na poslední schůzce
řídících autorit, implementačních skupin,
ubezpečen, že naděje je velká.
Pro informaci uvádím jen pár základních
dat, se kterými mohu jako předseda Výboru pro regionální rozvoj Karlovarského
kraje pracovat...
EU zřizuje pro své členské země finanční
fondy. Rozvojové fondy ERDF byly nejvýznamnější a nejoblíbenější finanční podporou
starých i přístupujících zemí v historii EU. Nejobratnějšími uživateli se ukázali Německo, Španělsko a Portugalsko. Fondy ERDF se dále dělí
na fondy TOP – tematické operační programy
zřízené pro podporu určeného sektoru správy
nebo průmyslu a ROP – regionální operační
programy na bázi podpory určených území.
EU stanovila jistá prahová kritéria pro
územní princip čerpání těchto fondů založený na počtu obyvatel, hospodářských ukazatelích regionu a udržitelnosti investic včetně
jejich možných přeshraničních efektů. V
našem případě je jediným regionálním partnerem EU národní udržitelný “region soudržnosti” tzv. NUTS 2 – Severozápad, zahrnující v sobě kraje Karlovarský a Ústecký.
Řídícím orgánem je dosud Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Po schválení programů jím
bude tzv. Managing authority (MA) – „výběrová“ komise na úrovni NUTS jinak nazývaná Regionální rozvojová rada, v našem
případě složená paritně po osmi zástupcích
obou krajů. Každý ROP se dělí na jednotli-
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vá opatření – vypsané tematické programy • NUTS 2 – Severozápad 16,01 % z celkovépřesně vymezující tzv. intervencemi kdo a
ho ROP pro ČR, což je na roky 2007–13
jak může čerpat a jaké náležitosti a ukazatele • asi 15,4 miliardy Kč, na Karlovarský kraj
má žadatel na projektové i obecné rovině splpřipadá v rámci NUTSu jedna třetina,
nit. Základním pravidlem je, že projekt musí
což je částka 5,134 miliardy Kč
bezpodmínečně být ve fázi vydaného staveb- • Opatření P1 má v návrhu nárokovanou
ního povolení v nabyté právní moci.
alokaci 32,80 %, což je 1,684 miliard Kč
na 7 let, což činí 240 milionů Kč na rok
V předposledním červencovém týdnu
uzavřely NUTSy první dohadovací kolo
Žadateli mohou být pouze veřejné instipro fondy ROP – plánovací období let 2007 tuce: obce, města, kraje, jejich svazky nebo
– 2013 a oficiálně stanovily svůj návrh na
jimi zřizované organizace nebo neziskové
organizace (NO). Podmínkou je 5 let kon• přerozdělení prostředků mezi NUTSy
trolovaná udržitelnost projektu. Z dotace
• návrh priorit - opatření a intervence jed- nelze hradit DPH. Dotaci lze přiznat pouze
notlivých opatření v rámci regionu
do výše 85 %, spíše však 65 – 70 %. Zbytek
• návrh na přerozdělení prostředků mezi prostředků musí žadatel zdokladovat - dolojenotlivá opatření
žit akreditivem nebo ověřeným výpisem ze
• jmenování MA
schváleného rozpočtu veřejného subjektu.
Je tedy zjevné, že nás čeká dlouhá cesta
K poslednímu červnu Brusel potvrdil a spousta práce. Abychom si zahráli tenis
celkovou alokovanou částku pro veškeré nebo fotbal na hřišti s umělým povrchem,
fondy ROP. Pro náš projekt může připadat zabruslili si po celý rok, vykoupali se v
v úvahu žádost do opatření P1: REGENE- (krytém?) bazénu, zahráli si minigolf, proRACE A ROZVOJ MĚST – zvýšení kvality háněli se v bruslích na in-lineovém okruhu
fyzického prostředí urbanizovaných částí a možná si i zalyžovali (a to vše v našem
regionu, intervence SC1.1 – Revitalizace a Nejdku!), musí se skutečné osobnosti dobré
zatraktivnění městských částí, tj. stavební vůle a lidé opravdových schopností spojit a
obnova nebo dostavba budov, vč. souvi- hrát dlouhodobě jeden pozitivní tón. Pokud
sející dopravní, technické infrastruktury, chceme výsledky, není v tomhle orchestru
veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro pro žvanily, udavače a osoby s komplexem
volnočasové aktivity.
místo. Tohle není škola, psychoterapie nebo
pokusný kurz čehosi. Je to jedinečná šance
Pro představu uvádím výši prostředků tohoto města. Nepropásněme ji.
Mgr. Luděk Sequens
alokovaných v tomto opatření pro Karlostarosta města
varský kraj:
— www.nejdek.cz —
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PLASTOVÁ OKNA
A DVEŘE

Dne 30. září 2006
se uskuteční
již 13. ročník
hasičské soutěže
„O plaketu Svatého
Floriána“.

5–ti komorový systém Roplasto

+ ZDARMA vnitřní parapet
ZDARMA: zaměření, demontáž,
montáž, mikroventilace, doprava
Dále nabízíme: zednické začištění, žaluzie,
sítě proti hmyzu, rolety, množstevní slevy.
JK PLAST, nám. Emy Destinové 18, K. Vary,
j.k.plast@centrum.cz, mobil.: 774 146 900,
tel./fax: 353 993 449

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Tímto srdečně zveme
širokou veřejnost,
aby přišla podpořit
soutěžní družstva.
Těšíme se na Vaši účast!
Srdečně Vás všechny zveme
na tradiční hasičskou zábavu,
která se koná 30. září 2006
od 20 hodin v KD Nejdek.
Přijďte se s námi pobavit!
Hasiči Nejdek

Společnost ECONO-PAK CZ, s.r.o.,
se sídlem v Nejdku, Nerudova 211, zabývající se vývojem a výrobou plně automatizovaných balících systémů pro renomované výroce, zejména potravinářských produktů,

hledá:

na pozici samostatný konstruktér elektro-programátor
2 pracovníky na hlavní pracovní poměr
Pracovní náplň: návrh elektrokonstrukce strojů v systému CAD/CAE Eplan, tvora řídícího programu strojů v
systémech Simatic a Beckhoff, vypracování dokumentace strojů + uvádění do provozu.

Požadujeme: VŠ/SŠ technického směru, vyhláška č. 50/1978 Sb., znalost Aj podmínkou, Nj výhodou; odpovědnost, komunikativnost, práce v rýmu, ŘP „B“.

na pozici konstruktér 2 pracovníky na hlavní pracovní poměr
Pracovní náplň: konstrukce v 3-D a 2-D systémech (AutoCAD), příprava projektů
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru (ideální zaměření strojní konstrukce), znalost Aj podmínkou, Nj výhodou, pokročilá práce na PC, odpovědnost komunikativnost, práce v týmu, ŘP „B“.

-

na pozici elektromontér 1 pracovníka na hlavní pracovní poměr

Pracovní náplň: výroba rozvaděčů a jejich zapojení dle výkresů v Eplanu
Požadujeme: SOU elektro, znalost Aj a Nj výhodou, vyhláška č. 50/1978 Sb., znalost čtení výkresů v Eplanu, odpovědnost,
komunikativnost, práce v týmu, ŘP „B“.

Nabízíme: zajímavou práci na špičkové balící technologii, odpovídající finanční ohodnocení. Nástup možný ihned!

Kontakt: paní Růžičková, tel.: 353 826 275 (po – pá: 8.00 – 14.00 hod.), e-mail: info@econo-pak.cz; www.econo-pak.cz
— www.nejdek.cz —



Soutěžní klání
se rozběhne v 9 hodin
v prostorách hasičské
zbrojnice v Nejdku.
Po celý průběh soutěže je
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29. koncertní sezona Kruhu přátel hudby Nejdek
29. koncertní sezona KPH Nejdek 2006 – 2007 přináší zásadní změnu v místě konání koncertních večerů. Malý sál Kulturního domu, v němž se 28 let pořádaly koncerty vážné hudby, již potřebám KPH nevyhovuje. Komercionalizace Kulturního
domu, zřízení sázkové sběrny a baru, hluk a všudypřítomnost reklamy neumožňují soustředěné vnímání uměleckého díla
a některým interpretům překážejí v podání vrcholných výkonů. Nicméně děkujeme nájemci Kulturního domu Vladimíru
Suchanovi za pětiletý bezúplatný pronájem, který KPH poskytl. V nové koncertní sezoně bude hlavním koncertním sálem
KPH Kino Nejdek, kam se přestěhuje koncertní klavír. Město Nejdek, zřizovatel KPH, v kině vybudoval šatnu pro umělce
a pořídil nutný světelný park. Vedení města za vyřešení problému děkujeme. Městské kino poskytuje totiž zatím jediné důstojné prostředí pro menšinové hudební aktivity v našem městě.
Milan Michálek, předseda KPH

PROGRAM KONCERTNÍ SEZONY 2006–2007
2006
12. 9. 2006
Barok Collegium – členové České filharmonie
František Kimel - hoboj, Jan Buble – housle, Vladimír Manoušek – violoncello,
Jakub Waldmann – kontrabas, Hana Kimelová – cembalo
Spoluúčinkuje – Ludmila Vernerová – soprán
Program: A. Corelli, A. Vivaldi, A. Ariosti, J. S. Bach

Evangelický kostel v Nejdku

17. 10. 2006

Lubomír Malý – viola,
Věra Hájková - klavír
Program: A. Dvořák, N. Paganini, aj.

Kino Nejdek, nám. Karla IV.

21. 11. 2006
Jan Čech – klavírní recitál,
Program: W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin

Kino Nejdek, nám. Karla IV.

8. 12. 2006

Zájezd na koncert České filharmonie – koncert v Rudolfinu v rámci „Dnů Bohuslava Martinů“

2007
16. 1. 2007

Ludmila Peterková – klarinet,
Irina Kondratěnko - klavír
Program: F. Benda, C. Saint-Saëns, B. Martinů, J. S. Bach, D. Milhaud

Kino Nejdek, nám. Karla IV.

27. 2. 2007

Dominika Hošková – violoncello,
Ester Godovská - klavír
Program: G. Valentini, L. van Beethoven, B. Martinů, J. Brahms

Kino Nejdek, nám. Karla IV.

20. 3. 2007

Kino Nejdek, nám. Karla IV.

Kocianovo kvarteto,
Pavel Hůla – 1. housle, Miloš Černý – 2. housle,
Zbyněk Paďourek – viola, Václav Bernášek – violoncello
Program: E. Dohnányi, L. Janáček, A. Dvořák

24. 4 2007

Gabriela Pechmannová – soprán
Kino Nejdek, nám. Karla IV.
Maxim Averkiev - klavír
Program: B. Martinů, A. Dvořák, P. Eben, C. Debussy, A. Vivaldi, W. A. Mozart, B. Smetana, G. Rossini
Koncertním dnem je úterý, začátek koncertů je v 19 hodin.

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 sezony, který se koná 12. září 2006
v 19 hodin tradičně v evangelickém kostele v Nejdku.
— www.nejdek.cz —
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Všechny si zasloužíme dokonalou relaxaci,
jenže nejsme ještě zvyklé investovat peníze samy do sebe

A PROČ TO NEZKUSIT
PRÁVĚ TEĎ????
Kosmetička, zdravotní sestra,

Výroba pomníků, opravy, tesání písma.

Hana Šajdová
Vám nabízí ošetření profesionální francouzskou kosmetikou zn. „SARSEY“ a
přírodní kosmetikou „NOBILIS TILIA“.
Dopřejte si péči o pleť a příjemnou
relaxaci s použitím aromaterapie, dále
nabízím možnost koupit kosmetické ošetření jako dárek.
Kontakt: Nejdek, nám. Karla IV. 128
1. patro, nad prodejnou Quelle
telefon: 353 826 757

e-mail:
madlova.ivana@quick.cz
www.geodetka.com

Chovatelské potřeby
BAFFI – HAFI

v osobním vlastnictví

V naší prodejně najdete vše pro vaše
čtyřnohé miláčky
Odborný personál vám vždy ochotně
poradí

OTEVÍRÁME 4. ZÁŘÍ 2006

Prodám byt 3+1

Okružní ulice,
Nejdek

Rozvoz 15 kg gran. krmiva
v Karlových Varech ZDARMA
Sleva 10 %
prvním týdnu po otevření!
Závodu míru 122,
360 17 Karlovy Vary - Stará Role
(železářství PRAKTIKO)
Tel: 774 500 712
Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 12.00

Urnový pomník od 15 tisíc Kč
Pomník 90 x 200 cm od 19 tisíc Kč
Pomník 200 x 200 cm od 35 tisíc Kč
(v ceně lampa + váza doprava do 40 km, stavba)

122

Cena: 660 000 Kč
Kontakt:
776 094 317

VZPOMÍNKA

Hostinec ,,SPORTKA“ Vysoká Pec, č. p. 50
Vás srdečně zve k návštěvě a nabízí:

Dne 9. srpna 2006 uplynul jeden
smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka
a babička paní

Dne 13. září 2006 uplyne
5. výročí od úmrtí
paní

•příjemné posezení u piva Gambrinus a Pilsner Urquell
•denně teplá a studená jídla
•pořádání rodinných a firemních oslav, svateb, seminářů a firemních
večírků (kapacita sálu 70 míst, pronájem sálu ZDARMA)
•na objednávku venkovní grilování, na přání připravíme pečené
koleno, kachnu apod..
•možnost sledování sportovních přenosů (televize v sále)
•šipky, kulečník, stolní tenis, fotbálek
•ubytování (cca 18 míst)

V létě navíc možnost posezení na terase!

Marie Baumgartlová,
rozená Fojtová

Boženky Dvořákové

otvírací doba Po 18.00–24.00, Út–Ne 11.00–24.00 e-mail: info@penzion-sportka.cz

Stále vzpomínají synové Jirka a Ota
s rodinami a dcera Jana s rodinou

Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Růžena s rodinou

TELEFON: 353 926 029, 602 330 781
www.penzion-sportka.cz

Dne 23. srpna 2006 uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan

Gerhard Malý
S láskou vzpomínají manželka, děti s
rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 16. září 2006 vzpomeneme
prvního smutného výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

Jarní slevy žaluzií na plastová okna
- třídílné okno, tyčka, provázek - 950 - 990 Kč
- třídílné okno, řetízek - 1 490 Kč

Otto Petřík
Stále vzpomínají manželka
a syn s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

— www.nejdek.cz —
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Letní tábor s Beruškou

GALERIE, ČAJOVNA A KAVÁRNA
N211 – čítárna a INTERNET
Nerudova 211, tel. 353 825 750,
e-mail: n211-vyhlidka@quick.cz
otevřeno PÁ–NE 16–20 hodin
(po dohodě i v jiném termínu)

MUZEUM V NEJDKU
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
Otevřeno St - Ne 8:30 – 12, 13 – 16:30 hodin
Stálá expozice s národopisnými sbírkami
z Nejdecka a Krušnohoří
Výstava Zaniklé tratě a zaniklé lesní tratě
Krušnohoří (do 17. září)

MINI GALERIE
řezbářství a uměleckých řemesel
vlakové nádraží Nejdek
telefon 353 826 189, mobil 737 576 772
Otevřeno Po–St–Pá od 13 do 16 hodin
Návštěva po dohodě i v jiném čase.
Ke zhlédnutí je více než 500 starých
i nových exponátů.

INFOCENTRUM NEJDEK
infocentrum@nejdek.cz
telefon: 353 240 135
fax: 353 925 708

SBĚRNÝ DV
DVŮ
ŮR
NEJDEK
Závodu míru 443
po – pá 6:00 – 14:30 hodin
so 8:00 – 12:00 hodin
Občanský průkaz s sebou!

(FOTO: WWW.100.PY.CZ)

Všichni jsme byli v očekávání: my vedoucí i děti. Dětský tábor. V Horní Blatné.
Společný čas vyprávění, her, kamarádství
i nečekaných situací. „Vítá vás cestovní
agentura Broukov!“ „Last minute? Poznávací zájezd? Počkejte prosím, podívám se…
ale ano, něco tu opravdu máme – a jistě
nebudete litovat – zájezd od Malé Asie a
jihovýchodní Evropy: „Po stopách apoštola
Pavla“!!! Na týden. Odlet zítra.“ A tak se
skupina odvážlivců pustila po Pavlových
stopách a postupně prošla šesti zeměmi.
Děti si zkusily, jaké to pro Pavla asi bylo,
když byl tajně spuštěn z hradeb Damašku,
kde mu hrozila smrt (slaňování na skalách), putovaly s beduíny, ztroskotaly na
Maltě, byly vyslány jako mise do oblasti
vydrancované bandity, aby znovu vystavěly
vesnice, jindy samy prchaly před povstalci. Zážitků bylo mnoho a dalo by se o tom
psát dlouho. Kromě zážitků si děti z tábora
odvezly cestovní pasy s vízy, vlastnoručně
batikovaná trička a šátky, podepsané polštářky, nové poznatky o tom, kdo je Pavel,
který je v Bibli nazýván apoštolem pohanů i nová přátelství. A víte, která aktivita

byla dětmi vyhodnocena jako nejlepší? No
přece Brouk rekordy Ester Schützeové! Že
nevíte co to znamená…? Mohl bych vám to
vysvětlit, jistě, ale v nejlepším se má přestat. Snad příště. No, ale přeci jen: chcete-li vidět fotky z tábora a dozvědět se více,
navštivte fotogalerii stránek Křesťanského
společenství na www.100py.cz.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Pořadatel: Církev Křesťanská společenství,
sbor Nejdek (CKS Nejdek)
Termín tábora: 8. – 15. července 2006
Počet dětí: 25 (základem skupiny byly děti
z dětského křesťanského klubu Beruška)
Sponzoring: tábor proběhl za výrazného
přispění sponzorů. Největším dílem přispělo Město Nejdek, které poskytlo na tábor
dotaci z dotačního titulu Tvorba občanské
společnosti.
Dále nás hmotně a finančně podpořili:
páter Jan Pražan, S.I., Plzeňská diecéze
římskokatolické církve, Demio furniture,
Papírnictví Jan Uhlík
Jaromír Trtík
CKS Nejdek

KLUB SENIORŮ

www.fortygo.cz
e-mail: fortygo@fortygo.cz
telefon/fax: 353 925 946
mobil: 606 188 372 nebo
728 994 983

AKCE září 2006
• výlet do Svatošských skal (připravila M. • zájezd do Duchcova spojený s prohlídkou
Váchová), zájemci se sejdou ve středu 6.
zámku, sobota 23. září, odjezd autobusu
září 2006 na vlakovém nádraží v Nejdku,
v 8 hodin z obvyklého stanoviště před
odjezd vlaku je v 8:33 hodin do Karlových
školou, se zastávkou u Rolavy (zájemci
Varů, odkud se vlakem pokračuje do Lokte,
se mohou přihlásit v cestovní kanceláři
další část výletu bude pěšky podél Ohře do
SELMA Travel, vždy v úterý a ve čtvrSvatošských skal, délka trasy až do Doubí je
tek od 13 do 16 hodin, nebo na telefonu
asi 15 km, návrat do Nejdku bude veřejnou
353 925 305 nebo 353 925 521, příspěvek
dopravou (vlakem nebo autobusem)
na zájezd je 70 Kč).
— www.nejdek.cz —
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15. pá 17.00
GARFIELD 2
USA – Garfield, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy. Cestuje společně s věrným parťákem psem Odie, aby překvapili svého páníčka Jona, který je s přítelkyní
právě v Londýně. V zemi Big Benu, Buckinghamského paláce a Scotland Yardu začíná skutečné dobrodružství, když dojde k záměně Garfielda za Prince, královského
kocoura…
vstupné: 62 + 1 Kč
77 minut
přístupný

PROSINEC
ZÁŘÍ
6. st 19.30
BÍLÁ MASAJKA
Německo – Na konci dovolené v Keni se Carola setká s Lemalianem, válečníkem
z kmene Samburu, a bláznivě se do něj zamiluje, což má fatální následky. Svého přítele pošle domů samotného a vydá se napříč Afrikou na cestu za láskou. Lemaliana
najde a následuje ho do jeho vesnice Barsaloi. Plán na šťastný život se však změní
v utrpení, v jehož průběhu si sáhne až na dno sil. Hrají: Nina Hoss, Jacky Ido, Katja
Fling a další.
vstupné: 57 + 1 Kč
126 minut
do 12 let nevhodný
7. čt 19.30
V JAKO VENDETA
USA – V totalitní Británii zachrání mladou dívku Evey (Natalie Portman) maskovaný
muž „V“ (Hugo Weaving) ze situace, ve které jí šlo o život. Tento mistr boje je neobyčejně charismatický a snaží se podnítit ostatní spoluobčany, aby se vzbouřili proti
tyranii a útlaku. Evey odkrývá tajemství jeho původu a stane se jeho spojencem. Chtějí
vrátit do společnosti plné násilí a korupce svobodu a spravedlnost. Klasický komiks
z dílny scénáristy Alana Moora, tentokrát jedno z klasických, léty prověřených mistrovských děl.
vstupné: 67 + 1 Kč
132 minut
nevhodný do 12 let
8. pá 19.30

SEXY PISTOLS

Přijďte ve dvou do kina na film
SEXY PISTOLS a získejte dárek
Francie/Mexiko/USA
– 1880. Drsný zákon
Dalekého Západu nešetří ani Mexiko. Sara,
dcera bohatého bankéře, a Maria, holka
z rolnické rodiny, mají
jen málo šancí sdílet
stejný osud. Až do dne,
kdy zástupce bankovní
společnosti Jackson,
zničí jejich rodiny, aby
se nezákonně zmocnil
mexické půdy pro stavbu americké železnice.
Holky jsou odhodlané pomstít své otce
a ochránit svoji půdu
– rázem se z nich stanou
drsné pistolnice. V hl.
rolích Penélope Cruz,
Salma Hayek, Steve
Zahn, Dwight Yoakam,
Sam Shepart.
vstupné: 57 + 1 Kč 93
minut nevhodný do 12
let
13. - 14. st, čt 17.00, 19.30
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
USA – Kapitán Jack je zpět… a s ním i Will Turner, Elizabeth Swann a řada nových i
dobře známých postav. V tomto pokračování je Jack Sparow opět lapen ve spletité síti
záhrobních intrik. Prokletí černé perly se podařilo zlomit, ale nyní musí se svou posádkou Jack čelit mnohem děsivější hrozbě – vládci oceánských hlubin a kapitánovi
tajemné lodě Bludný Holanďan, kterému se upsal krví… Hrají: Johny Depp, Orlando
Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy aj.
vstupné: 72 + 1 Kč
150 minut
přístupný

20. st 19.30
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
USA – Přesuňme se Rychle a zběsile do japonské metropole Tokia, kde se naučíme
driftovat – rozpálit auto na co nejvyšší rychlost, v pravý okamžik dupnout na brzdu a
nádherně se „smeknout“. Outsider Sean Boswell (Lucas Black) odjíždí do Tokia ke
svému příbuznému, aby se vyhnul vězení. Jenže závody mu chybí. Brzy pronikne do
světa „drifterů“, vyznavačů speciální automobilové disciplíny, a problémy jsou tu – a
mnohem větší než doma. Cena za prohru je totiž příliš vysoká…
vstupné: 62 + 1 Kč
105 minut
do 12 let nevhodný
21. čt 17.00, 19.30

PANIC JE NANIC

Přijďte do kina – dostanete od nás malý dárek
ČR - Filmový návod, jak si konečně dosyta užít. Tři šestnáctiletí kluci se vydají společně na vandr do zapadlé vesničky. Tam se setkají s místní kráskou, která by moc
ráda strávila pár dní v Praze. Rodiče jednoho z kluků jsou služebně v Paříží, a tak kluci
vymění jejich luxusní vilu za zchátralý statek. Prožijí báječné prázdniny a s pomocí
místních dívek se z nich možná stanou i chlapi.
vstupné: 64 + 1 Kč
99 minut
nevhodný do 12 let
22. pá 19.30
ANGEL A
Francie – Skočil si z mostu pro lásku. Každý máme svého anděla… Gangster pařížského podsvětí André má dluhy, vymahači jsou mu v patách a tak se rozhodne skoncovat se životem. Na mostě, odhodlaný ke skoku, není sám. Spatří krásnou dívku Angelu,
která se chystá udělat to samé… Jejich pohledy se setkají a nádherná neznámá se
vrhne dolů. André neváhá, skočí za ní a zachrání ji. Vděčná Angela je pro něj ochotna
udělat cokoliv. Když se jí André svěří se svým trápením, kráska ho zbaví všech dluhů.
Proč to ale udělala? Režisér Luc Besson se tímto černobílým snímkem vrací po šesti
letech.
vstupné: 67 + 1 Kč
90 minut
nevhodný do 12 let
27. st 17.00, 19.30
SUPERMAN SE VRACÍ
USA – Po tajemném muži z oceli nebylo v posledních letech ani vidu, ani slechu. Nyní
Superman otevírá novou kapitolu. Nejenže si s ním chce jeho dávný nepřítel jednou
provždy vyrovnat účty, ale Superman zjišťuje, že žena, kterou miluje, Lois Lane, si
zařídila život po svém. Nebo ne? Superman stojí před dvojí výzvou – překonat citovou
vzdálenost, která vznikla mezi ním a Lois, a zároveň se zařadit do společnosti, která se
už naučila žit bez něj… V hl. rolích Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey aj.
vstupné: 57 + 1 Kč
154 minut
nevhodný do 12 let
29. pá 19.30
POSEIDON
USA – Luxusní zaoceánský parník. Zábava v podpalubí v plném proudu. První důstojník na horním můstku ale cítí, že se blíží cosi děsivého – zbloudilá vlna, monstrózní
masa vody vysoká přes 30 metrů. Pokouší se nasměrovat parník pryč, ale bohužel
pozdě. Vlna naráží s mohutnou silou, loď se krátce zakymácí a v mžiku se obrací vzhůru nohama. Začíná boj o život a brzy dochází vzduch. Osudy pasažérů jsou zpečetěny… V remaku slavného katastrofického filmu hrají Kurt Russel, Richard Dreyfuss aj.
vstupné: 57 + 1 Kč
98 minut
nevhodný do 12 let
Kino pro nejmenší
22. pá 9.30
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
ČR – Pohádkové pásmo pro děti – Královna koloběžka I., Jak krtek ke kalhotkám přišel, Dorotka a drak, Dorotka a abeceda, Krtek a koberec, Krakonoš a ovčák
vstupné: 10 Kč
60 minut
přístupný

PŘIPRAVUJEME
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU, KRÁSKA V NESNÁZÍCH, DŮM U JEZERA, PÉČKO PRO
ZAČÁTEČNÍKY, ROZCHOD, SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH, ZEPTEJ SE
PRACHU, MIAMI VICE, ZÍTRA NEHRAJEME
www.kinoserver.cz

OD ZÁŘÍ 2006 ZMĚNA PROMÍTACÍCH ČASŮ
Večerní představení – začátek v 19.30 hodin
Představení pro děti a mládež – začátek v 17.00 hodin

OMLUVA
V červencovém vydání NRL bylo na
str. 8 v Blahopřání na rozloučenou s Mgr.
Václavem Jindrákem, který po 40 letech
obětavé práce jako učitel a ředitel SOŠ
a SOU Nejdek odešel do důchodu, u ilu-

strační fotografie z předávání maturitních
vysvědčení uvedeno jméno Mgr. Václava
Jindráka, i když na fotografii byl současný
ředitel školy PaedDr. Pavel Mařík. Chybný údaj jsem do textu dopsal já. Oběma
— www.nejdek.cz —

pánům, učitelskému sboru i nejdecké
veřejnosti se proto co nejsrdečněji omlouvám.
Mgr. Tomáš Svoboda
mluvčí města
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Na bízí me
• www.dominochodov.cz • Správu bytů
vlastníků • Ustavení společenství domu
dle § 72/94 Sb • Koupě a prodej bytů
a dalších nemovitostí • Sepsání kupní,
darovací aj. smlouvy do 24 hod.
• Zabezpečení hypotečního úvěru
u bankovního domu •

Výběr z naší nabídky
Prodej RD 1 + 5 v Chodově:
Prodej RD v Královském Poříčí IV. kat.
Prodej bytu v Chodově 1 + 2:
Prodej bytu v Chodově 1 + 3:
Prodej pozemku v Nejdku 900 m2:

Září 2006

Výkopové a zemní práce
Kontejnerová doprava

4 300 000 Kč
1 200 000 Kč
od 520 000 Kč
od 650 000 Kč
200 000 Kč

Pozorka 17, Nejdek
Telefon: 777 160 035

nabídněte i vy svou nemovitost! Volejte ihned 352 666 322, mobil 608 977 833
Můžete nás navštívit i v K. Varech: mobil 608 963 540

Prodej pstruhů

Kamenictví GRANIT,

s.r.o.

Rudolf
Morávek
– jednatel

na sádkách v Bernově

Provádíme veškeré
kamenické práce
– schody, dlažby, pomníky,
parapety, pracovní desky,
krby atd.

čtvrtek 18 – 19 hodin
sobota 9 – 11 hodin

Cena: 100 Kč/kg

Tel./fax: 353 392 126
Mobil: 608 825 544
ČSA 341, 362 33 Hroznětín

Vás zve do nové, útulně zařízené restaurace
v Nových Hamrech.
Pochutnáte si zde jak na tradičních jídlech české kuchyně,
tak na našich specialitách, např. na jehněčích kotletkách
se švestkovou omáčkou a jiných…

Dovoz i odvoz hostů zajištěn!!!

Otevřeno denně od 10.00 do 22.00 hodin.

Penzion s restaurací je ideální pro rodinné i kolektivní oslavy,
podnikové večírky a jiné slavnostně-společenské příležitosti.

Technorol

www.jizba.cz, info@jizba.cz;
tel.: 353 925 863, gsm: 724 092 404

PLASTOVÁ OKNA

!!! AKCE !!! SLEVA !!! 20 %
Cena trojdílného okna, včetně montáže, demontáže, likvidace, vnitřního parapetu a zednického začištění 10.590 Kč
Cena dvoudílného okna, včetně montáže, demontáže, likvidace, vnitřního parapetu a zednického začištění 7.980 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH 5 % (k bydlení).

Trojdílné okno (výrobek)
8.432 Kč

Dvoudílné okno (výrobek)
6.014 Kč

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
POZOR! Každý měsíc slosování: 1 x okno zdarma! Informace: www.technorol.cz, info@technorol.cz

Při odběru plastových oken sleva na vnitřní interiérové žaluzie s řetízkovým ovládáním 25 %!!!
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