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SLOVO Z RADNICE
SLOVO K ŽIVOTU
Je Vám asi dvacet, den začal
rutinně, přátelé a dívka, rodina
tam na břehu, máte své plány
a život před sebou. Náhle, uprostřed
temné hlubiny a svírající tíhy vodní noci lapáte po dechu, zpoceni
v útrobách železné rakve bojujete
o naději, že někdo snad přijde
a snad vás vysvobodí. To není těžká
noc po dalším hollywoodském
thrilleru. Skutečnost provázející
nehodu ponorky Kursk předčí
všechnu umělou představivost.
Nikdo nakonec nepřišel včas. Železná košile zvyku a stará hrdost
váhaly, až vyřkli ortel. Někdo
z našinců vykřikne: „Díky, že jsme
tam nebyli my.“ Poučení je však
mnohem hlubší - mlčení a tvrdé
srdce může stát lidský život.
Lhostejnost a zatvrdlá soběstřednost může proměnit mladý
kvetoucí život v ponorku kdesi na
dně. To je strašná pravda posledních dní, která neplatí jen pro
Kursk, ale i pro veškerý život,
i v našem městě.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města
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Levné cestování vlakem přes
hranice (EgroNet)
Rozloučení s Vladimírem Rážem
Psaní pro nepsavé
Program 23. sezóny KPH

Se špatným stavem silnice v Karlovarské ulici se řidiči potýkají již několik let.
Situaci snad vyřeší kompletní rekonstrukce, která začne v září.

Nejdek IX/2000 - stavba pokračuje
Srpnem končí okurková sezona. Září se
stane našemu městu prvním letošním měsícem velkých rekonstrukcí a budování,
která sliboval městský rozpočet. Již
v prázdninových měsících probíhaly konečné projekční přípravy a některé dílčí
úpravy, které napovídají mnohé o budoucí zamýšlené tváři našeho města. Následující přehled má vám, našim občanům,
přinést vhled do zatím skrytého investičního dění. Tedy po pořádku.
NÁMĚSTÍ KARLA IV.
Městské zastupitelstvo schválilo v rámci
rozpočtu úplnou rekonstrukci náměstí.
Základní duch – veřejné osvětlení, dlažba, stání - je dán již hotovými etapami
(Soudní – Dvořákova a Kino – Městská
poliklinika). Letos se na přelomu září
a října, v návaznosti na rekonstrukci el.
rozvodů (ZČE), bude pokračovat v úseku
křižovatka Karlovarská – čp.561/ bývalá
pobočka pojišťovny. Další etapy – Kino –
křižovatka Karlovarská, čp. 561 - Vlnap
– Nádražní, Nádražní – Soudní a Dvořákova – Městská poliklinika se po instalacích nových sítí rozvodných závodů ZČE
a ZČP dokončí příští rok. Jádrem celé rekonstrukce bude ve středu města nové
uspořádání parků a městské zeleně. Nej-

vhodnější architektonická studie bude projednána zastupitelstvem a zveřejněna
v příštím nebo dalším čísle NRL. Už dnes
však lze načrtnout základní body zadání.
1.část – park před novou budovou ZŠ
na Nádražní ulici má začlenit školu do
města. Odstraněním plotu se prostor otevřel, úpravy čekají zeleň a cesty. Po těchto úpravách dojde k odstranění části školního plotu i na Rooseveltově ulici.
2.část – park před starou školní budovou dozná velkých změn. Předpokládá
se zklidnění celé oblasti pěší zónou Ta zasáhne až do ulice Bratří Čapků a pojme
v sobě i zeleň před tzv. školičkami. Nově
řešen bude průjezd – spojka Čs. Letců –
Rooseveltova. Centrem odpočinkového
prostoru má být na žádost památkářů středová dominanta – s největší pravděpodobností kašna. Park bude lemován podélným
stáním. Plánován a profinancován je návrat k historické fasádě školní budovy.
3. část - park před kostelem sv. Martina je největším oříškem. Několik korektních jednání s památkáři a vlastníkem poloviny parku, církví římskokatolickou,
vedlo k následujícím dohodnutým styčným
bodům: Městská část má sloužit jako veřejné shromaždiště i odpočívadlo. V ose
pokračování na str. 2
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dokončení ze str.1
tela bude umístěna kašna s trojičním sloupem. V osovém místě dotyku pozemků,
které zřejmě oddělí nevysoká zeď, bude
osazena brána před kterou vznikne široké schodiště - otevřená scéna pro divadlo pod širým nebem. Město by rádo zachovalo dvojí hlavní křížení cest ve směru
Dvořákova – náměstí a náměstí - Žižkova. Park bude oddělen od Žižkovy ulice
zídkou nebo živým plotem a přejde ve
svah osázený rododendrony a azalkami
nad kostelem. Neměstská část parku přiléhající k náměstí bude s největší pravděpodobností oddělena habrovým plotem. Chodník, tentokrát z kamenné
dlažby, se posune zpět mezi stromořadí
a vyústí u nové autobusové zastávky plynule přecházející k novému chodníku
vedoucímu až ke skále.
Samostatnou kapitolou náměstí je hlavní komunikace. Město učinilo možné
i nemožné, aby stát přimělo k opravě této
páteřní cesty. Zaplatilo dokonce projekt
na úplnou rekonstrukci vozovek a odvodnění. Před měsícem jsme od ředitele SÚS
K.Vary dostali informaci, že tato rekonstrukce, podle všeho úsek křižovatka Karlovarská – Nádražní by měla začít ještě
letos a pokud to klimatické podmínky dovolí měla by být i letos dokončena.
31.srpna veze pan Ing. Vítek náš projekt
osobně na ŘSD do Plzně, aby jej předal
jako podklad pro výběrové zřízení na
zhotovitele.

2
KOMUNIKACE
Ne není to apríl. 23. září započne vybraný zhotovitel kompletní rekonstrukci
státní silnice II. třídy č.220 – pro nás Karlovarská - v úseku most přes Rolavu –
Osvětimská. Byť město téměř nedostalo
možnost nahlédnout do prováděcího projektu, tuto velkou opravu, která přinese
četná omezení, velmi vítá.

Součástí úpravy chodníků bude i nová autobusová zastávka se „zálivem“

Úprava povrchu zbývající části Karlovarské zatím plánována není. Svůj vklad
však udělá město. V rámci rekonstrukce
parovodního potrubí v úseku Lipová - ZŠ
Karlovarská vznikne nový chodník mezi
domem služeb a samoobsluhou Rolava.
Součástí úpravy chodníků bude i nová autobusová zastávka se „zálivem“ (směr Karlovy Vary) a retardér ve vjezdu do chráněné zóny Gagarinova.

Plošná deratizace
V období od 1.9. do 30.9. 2000 probíhá v městě Nejdku plošná deratizace
(hubení škodlivých hlodavců) dle obecně závazné vyhlášky č.2/1998.
Upozorňujeme na povinnost nechat provést preventivní deratizaci ve všech
objektech provozů firem, institucí, majitelů, či správců domů, sdružení nájemníků a to na vlastní náklady. Věnujte též zvýšenou pozornost v této době
úklidu sklepů, skladů, výrobních provozů atd.
Deratizační služby v našem městě poskytuje firma:
Libor Čihák, Komenského 1298, Nejdek, tel. 017/3825519, mobil 060322890.
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KANALIZACE
Největší a nejnáročnější stavební akcí je
zasíťování rozvojového území Bernov.
Přestože příprava celé akce proběhla
v rekordním čase – jeden rok od záměru
po vyhlášení vítěze veřejné obchodní soutěže, nepodařilo se zahájení stavby načasovat do stavební sezóny. Vybraným zhotovitelem je firma EKO – KV, spol. s r.o.
a výstavbu všech uličních stok v rozvojovém území Bernov provede během
příštího roku. Konečná podoba ulic bude
zámková dlažba a první se koncem léta
příštího roku dočkají obyvatelé Komenského a Jungmannovy ulice.
SPORTOVIŠTĚ
Všichni jste zaznamenali stavební ruch
na bývalých školních pozemcích u jídelny
ZŠ náměstí. S velkou pomocí firmy Witte
tu vzniklo víceúčelové školní hřiště a bylo
upraveno okolí. Zboření garáží uvolnilo
cestu plánované změně uspořádání „školního dvora“ a stavbě víceúčelového sportovního areálu s „celoročním“ povrchem,
zahrnujícím hřiště pro míčové sporty, běžecký ovál a další atletické zázemí.
Letos proběhne s největší pravděpodobností také úprava povrchu bývalého zimního stadionu na Limnici.
Tolik váš první poprázdninový servis.
Přeji vám, aby připravované změny po
všech přestálých nezbytných příkořích
byly dalším důvodem žít a být rád doma
v našem Nejdku.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města

TRIANGL
Katalogový prodej domácích
spotřebičů na splátky s 0% navýšením
Kontaktujte zprostředkovatele:
SASÁKOVÁ Anna
Nad Rolavou 456
362 21 Nejdek
Tel. 017/3826212 po celý den

Platby za komunální odpad
Od 1. července 2000 se na základě schválených obecně závazných vyhlášek města č. 3/2000 o nakládání s komunálním
odpadem a č. 5/2000 o výši poplatku za nakládání s komunálním odpadem změnil systém plateb za odvoz komunálního odpadu
ze známkového systému na platby paušální.
Paušální platby budou vybírány formou poplatku města splatného dvakrát ročně. Občanům budou zasílány složenky. Paušální
poplatek za období 1.7. - 31.12. 2000 bude splatný do konce září 2000. Pokud během prvních 14 dnů v září neobdržíte složenku,
informujte se laskavě u paní Šedivé v kanceláři nebo na tel. čísle 017/3825361.
Jestliže jste si během prvního pololetí nakoupili větší počet známek, a nestihli jste je do 30. června 2000 upotřebit, sdělujeme
vám, že je možné tyto známky vrátit s finančním vyrovnáním do konce měsíce září (tj. do 30.9. 2000) vždy v úřední den
(Po a St od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin) v pokladně technických služeb u paní Šedivé.
Kancelář pokladny je umístěna na poliklinice ve 2. patře.
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí ekonomického odboru
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Dokončení z prázdninového dvojčísla NRL
V minulých číslech Radničních listů
jsme vás seznámili s dávkami sociální
péče a s podmínkami kdy, si občan
může o dávky žádat.
Dnes bychom vás zhruba seznámili
s další činností oddělení sociálních
věcí a školství. Jak vyplývá z názvu,
máme na starosti i oblast školství.
Město je zřizovatelem dvou základních škol včetně školních jídelen a čtyř
mateřských škol. Z toho pro město vyplývají jisté povinnosti a tím pádem i
pro naše oddělení.
OBEC
je povinna vytvářet podmínky pro plnění
povinné školní docházky.
Zřizuje nebo se souhlasem školského úřadu rušuí předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící/školní
družiny, jídelny…
Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je povinna
hradit obec, ve které má žák trvalý pobyt,
obci , která školu zřídila, její neinvestiční
náklady (naše základní školy navštěvuje
ročně cca 100 dětí z okolních obcí, jsou

Firma
CYKLO

Šemík

Jakub
Šebesta

Otevírá novou
prodejnu a opravnu
jízdních kol
v Nejdku.

Bratří Čapků 848
(nahoře u pošty)
Otevřeno:

Pondělí - Pátek
14:00 - 18:00

to Tatrovice , Černava, Smolné Pece, Děpoltovice, Vysoká Pec, Nové Hamry, Božíčany; poplatky od těchto obcí činní ročně cca 130 tis.).
Z naší obce dojíždějí děti do K. Varů a do
Ostrova
OBEC ROZHODUJE
o přijetí dětí do předškolního zařízení,
školní jídelny, školní družiny, pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí,
které lze přijmout.
Spravuje předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící zejména
tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem (rozpočet na provoz
a běžné opravy činí 9 937 tis. Kč).
Zabezpečuje stravování dětí navštěvujících předškolní zařízení a základní školy,
které zřizuje.
Sděluje školskému zařízení souhlas se
jmenováním a odvoláním ředitele předškolního zařízení, školy a školského zařízení, zřizovaných obcí.
Uplatňuje své zájmy, zájmy rodičů a pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením v obci.
Projednává s ředitelem předškolního zařízení a školy koncepci, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální
a sociální podmínky pracovníků (otázky
bydlení).
Zřizovatel /tj. obec/ zřizuje radu školy za
splnění určitých podmínek. V našem městě je zřízena rada školy v Základní škole,
ul. Karlovarská.
Povinnou školní docházku plní v základních školách každoročně cca 990 žáků.
Mateřské školy navštěvuje cca 250 dětí
ročně.
Jaroslava Strašlipková,
vedoucí oddělení
sociálních věcí a školství

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

Informační servis
S platností od 1.7. 2000 si mohou občané požádat o vystavení občanského průkazu nebo cestovního pasu na Městském
úřadě v Nejdku.
Občanské průkazy - žádosti vyřizuje
evidence obyvatel
Cestovní pasy - žádosti vyřizuje matrika
Bližší informace budou podány ústně na
evidenci obyvatel nebo na matrice.

Čistírna odpadních vod
Jak nás informoval zástupce akciové
společnosti Vlnap Nejdek, byl v těchto
dnech ukončen zkušební provoz čistírny
odpadních vod v akciové společnosti Vlnap v Nejdku a ČOV byla uvedena do trvalého provozu. Tím byl definitivně vyřešen letitý problém se znečištěním říčky
Rolavy, se kterým se město Nejdek neúspěšně potýkalo v uplynulých třiceti letech,
kdy se o vybudování ČOV hodně napsalo
a namluvilo, ale realizovat stavbu se
z různých důvodů nepodařilo.
Kapacita nové ČOV umožňuje vyčištění všech průmyslových odpadních vod
z podniku Vlnap a.s., části odpadních vod
z Nejdecké česárny vlny a.s. a splaškových
vod z města Nejdku, které jsou na ČOV
připojeny.
Nová ČOV vznikla rekonstrukcí a rozšířením bývalé čistírny průmyslových
odpadních vod v a.s. Vlnap nákladem přesahujícím 45 miliónů korun. Celou rekonstrukci zajišťoval a v plné výši financoval Vlnap a.s. Tím si podnik vytvořil
podmínky pro další rozvoj výroby
v následujících letech.

Oprava nábřežních zdí Rolavy
Koncem července byla provedena
s ředitelem Povodí Ohře panem Ing. Jiřím
Nedomou prohlídka poškozených nábřežních zdí řeky Rolavy. Při prohlídce se pan
ředitel zavázal, že podnik ještě v letošním
roce odstraní závady a překážky v toku,
které způsobila jarní povodeň jako např.
uvolněné betonové bloky závěrných prahů vývarů spádových stupňů, naplavené
balvany a kmeny v korytě, tak aby řeka
byla připravena na jarní tání nebo povodeň. Na roky 2001 a 2002 pak přislíbil
provedení oprav nábřežních zdí, které zejména v místech spádových stupňů jsou
značně poškozeny a hrozí jejich zřícení.
Ing. Lubomír Vítek, zástupce starosty
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Radnice v Nových Hamrech informuje

Plynofikace obce
V loňském roce, kdy jsme se rozhodli přivést plyn z Perninku do Nových Hamrů, vypadala tato myšlenka jako veliká troufalost a utopie. Dnes,
tedy zhruba po roce usilovné práce, je realizace na dosah ruky, neboť se
nám podařilo získat na stavbu finanční prostředky. V rámci projektu příhraniční spolupráce jsme založili sdružení „REGION PERNINSKÝ
VRCH“. Členové tohoto sdružení jsou obce Nové Hamry, Pernink, Horní
Blatná a Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska. Úkolem tohoto
sdruženi bylo získat finanční prostředky z programu CBC PHARE 2000
na výstavbu ekologických inženýrských sítí v uvedených obcích.
Vzhledem k tomu, že tento
integrovaný projekt řeší zásadní zlepšení životního prostředí v celé oblasti Perninského vrchu, podařilo se získat
z programu PHARE 63 %
z celkových nákladů stavby.
Zbývajících 37 % je podíl
české strany. Dále naše obec získala dotaci ze státního fondu životního prostředí
a přislib finanční účasti Západočeské
plynárenské a.s. Zbývající prostředky ve
výši 15% budou hrazeny z příspěvků občanů na plynofikaci a z obecních peněz.
Financování akce je tedy zajištěno.
Nyní se zpracovává tendrová dokumentace a předpokládáme, že do konce
letošního roku proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Zároveň uzavřeme s občany smlouvy na zajištění
rozvodů plynu k hranici pozemku na
základě úhrady příspěvku na plynofikaci
obce. Zahájení prací předpokládáme na
jaře 2001, dokončení v roce 2002.

Základní technická data
1. Hlavní přívodní řád z Perninku
Bude napojen na vysokotlaké regulační stanici v Perninku. Největší použití
dimenze je DN 110. Trasa vede Nádražní ulicí v Perninku přes Perninský vrch
do Horních Hamrů ke kapličce.
2. Středotlaké rozvody v obci
Místní síť je řešena jako středotlaká.
Pro každý objekt bude provedena středotlaká plynovodní přípojka ukončená
na rozhraní veřejné a neveřejné části
objektu.
Přípojky budou ukončené ocelovou
trubkou buď v nice ve zdi budovy, pokud tato tvoří hranici pozemku, nebo

v cihlovém pilířku na okraji
pozemku. Vlastní ukončení je
pak kulovým uzávěrem DN
20. Stavební práce, tj. nika se
spárou pro přípojku ve zdi budovy nebo výstavba pilířku
a následná armatura ( regulátor tlaku plynu), budou již záležitostí majitele budovy.

Vodovod a vodojem
Současně se stavbou plynovodu vybuduje VSOK K.Vary vodovodní přípojku do Nových Hamrů. Tato přípojka
přivede do obce dostatečné množství
kvalitní pitné vody z vodárenského systému Abertamy - Pernink. Součástí bude
stavba podzemního vodojemu pod Perninským vrchem. Vodovodní přípojka
bude napojena na stávající řád v obci.
Současně s kvalitou vody se tímto vyřeší také problém s kolísáním tlaku ve vodovodním řadu.

Sociální zařízení FC N. Hamry
Pro potřeby sportovního klubu FC
Nové Hamry jsme získali dotaci ve výši
2,3 mil. Kč na výstavbu objektu sociálního zařízení. Nyní probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby. Vzhledem
k omezeným finančním možnostem
obce se fotbalisté zavázali bezplatně pracovat na stavbě a snížit tak potřebné finanční náklady.
Vlastní stavba je jednopodlažní objekt
se sedlovou střechou a je umístěna v blízkosti fotbalového hřiště. Součástí je i obslužná komunikace a parkovací plochy.
Zahájení prací předpokládáme v září
letošního roku, dokončení na jaře 2001.
Ing. Antonín Kavan,
místostarosta obce

České dráhy, s.o.
Železniční stanice
Karlovy Vary
OPŘ PLZEŇ

Nabídka „Egro Net”
Dne 1. 6. začala světová výstava Expo
2000 v Hannoveru a potrvá až do 31.10. Součástí výstavy je společný projekt německé
a české strany, který nese název „Egro Net”.
Impulz vzešel ze saské strany a má za cíl
oživit dopravu na regionálních železničních
tratích a podpořit turistický ruch v příhraniční oblasti Euroregionu Egrensis. Projekt
chce ukázat perspektivu vzorového fungování hromadné dopravy v jednotné Evropě.
Garantem projektu je Ministerstvo dopravy
a spojů ČR a saské Ministerstvo pro hospodářství a práci. Sytém zahrnuje:

a) Železniční vozidla „Regio Sprinter”
Vlaková souprava „Regio Sprinter” řady
642 je dlouhá 42 m, má moderní vzhled
s velkoplošnými kouřovými okny. Skelet soupravy je z hliníku a díky tomu má vozidlo
sníženou hmotnost. Tam, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky, mohou soupravy vjíždět
na tramvajové koleje (např. ve Zwickau).
Uvnitř soupravy je 123 míst k sezení na
polstrovaných sedadlech, je zde dostatek
místa pro kočárky a jízdní kola. Celá souprava je klimatizovaná.
Protože je souprava nízkopodlažní, mohou nastoupit i vozíčkáři a nebude pro ně
ani problém dostat se na WC.
Během jízdy jsou opticky i hlasově vyhlašovány jednotlivé zastávky.
Strojvedoucí vlak řídí prostřednictvím palubního počítače, Na stanovišti strojvedoucího je proto minimum měřících přístrojů,
všechny potřebné informace jsou na monitoru. Vzhledem k záručním podmínkám soupravy řídí strojvedoucí DB, ČD poskytují
pilota znalého německé řeči.
Souprava „Regio Sprinter” bude od 15.9.
2000 opět pojíždět i trať K. Vary dol. n. –
Potůčky – Johanngeorg. – Zwickau. Konkrétně bude nasazována na vlaky 17101 /
17102, 17105 / 17106 a 17109 / 17110.
Od 2. 7. byla v úseku Johanngeorgenstadt
- vnitrozemí Německa výluka koleje. Souprava „Regio Sprinteru” proto v červenci
a srpnu do K. Varů nezajížděla.

b) Speciální jízdenky „Egro Ticket”
Platí na tratích všech železničních dopravců uvnitř oblasti M. Lázně – K. Vary – Johanngeorgenstadt – Aue – Zwickau – Gera
– Plauen – Hof – Markredwitz – Cheb
a u všech autobusových meziměstských dopravců a většiny městských dopravců
v témže obvodu.
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DRUHY JÍZDENEK
Jednotlivá denní jízdenka (13 DM; 100 Kč)
platí pro jednu osobu na den označený na
jízdence.
Od pondělí do pátku platí ode dne nástupu
(nejdříve však v 8:00 hod.) do 3:00 hod. následujícího dne.
V sobotu a neděli bez omezení nástupu rovněž do 3:00 hodin následujícího dne.
Skupinová denní jízdenka (50 DM; 300 Kč)
platí až pro 5 osob nebo pro 2 dospělé
a libovolného počtu jejich vlastních dětí do
17 let.
Jízdenka platí v den označení s týmž hodinovým omezením jako denní jízdenka.
Jednotlivá týdenní jízdenka (50 DM; 400
Kč) platí pro jednu osobu v den na jízdence
označený a 6 následujících dní.
V pracovní dny neplatí od 3:00 do 8:00 hod.
Děti do šesti let jsou přepravovány bezplatně. Za starší děti a psy je nutné zaplatit cenu
příslušné jízdenky bez slevy.
Další informace vám rádi poskytnou pracovníci Infocentra Nejdek.

c) Tarifní nabídka „S námi o víkendu”
Na podzim roku 1999 byla zavedena příhraniční „víkendová” nabídka, umožňující
cestujícím v příhraniční česko – saské oblasti zajíždět na území cizího státu. ČD a DB
si přitom navzájem uznávali určité cestovní
doklady. Konec platnosti této nabídky byl
původně plánován na konec GVD 1999 /
2000. Pro velký úspěch této komerční slevy
se ČD a DB dohodli, že víkendová nabídka
bude platit i dále. Navíc došlo k rozšíření
oblasti platnosti na část území Bavorska.
Nabídka se týká víkendů, tedy sobot a nedělí,
nikoli svátků. Zjednodušeně připomínáme
podstatu:
- Jízdenky ČD, vydané zařízením AVOS do
pohraničního bodu (nově i do Chebu
st. hranice, Domažlice st. hranice a Železné
Rudy st. hranice) platí bez jakéhokoli doplatku i pro jízdu regionálními vlaky po německých tratích, nejdále však na trati Görlitz –
Dresden – Chemnitz – Zwickau – Plauen –
a nově i na území Bavorska, nejdále však
na trati: Oberkotzau – Bayeruth – Weiden
– Amberg – Schwandorf – Regensburg –
Straubing – Plattling – Passau.
- Němečtí cestující mohou naopak využívat
jízdenku DB Schönes Wochenende Ticket
(vystavené výdejnami, automaty a ve vlaku)
i pro jízdu na českých tratích, nejdále však
do stanic ležících na trati Liberec – Č. Lípa
– Lovosice – Most – K. Vary – Bečov n. T. –
M. Lázně – Plzeň hlav. nádr. – Nepomuk –
Blatná – Strakonice – Písek – Č. Budějovice
– Černý Kříž – Nové Údolí.
Petr Baroch,
přednosta ŽST Karlovy Vary

5

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

Dne 4.7. 2000 brzy nad ránem zemřel ve svém pražském bytě ve Spálené ulici nejdecký rodák, herec a dlouholetý člen činohry Národního Divadla pan Vladimír Ráž.
Dopis, který otiskujeme, byl, jak dosvědčuje jeho bratr Miroslav, předposlední,
který v životě napsal. Ten poslední patřil dceři.
Cítíme se poctěni. Ne však jen pro postavení a umění pan Ráže. Nehledáme osobnosti, abychom si vyrobili tradici, ale svědky, kteří pomohou vrátit našemu městu
život. Jsme poctěni a posíleni jeho nespornou láskou k rodnému městu. Vztah k místu
dětství, navzdory tomu, že bylo skrz naskrz německé, že v němž byla bída, že tatínek, jeden z nemnoha Čechů, odvodní důstojník, považoval převelení do Prahy za
životní výhru, navzdory prknům, co znamenají svět, Hynaisově oponě a potlesku…to
všechno přetrval. A to je dobrá zpráva. Nejdek je město, které může mít místo
v lidském srdci. I to je důvod, proč město ve spolupráci s laskavým sponzorem panem Petrem Pokorným připravuje umístění pamětní desky pana Vladimíra Ráže
na jeho rodný dům čp.441 v ulici Bratří Čapků/Smetanově.

V Praze v červnu 2000.
Vážený pane starosto,
až dodneška jsem čekal na zprávu, bude-li možné přesunout můj pracovní program, abych se mohl účastnit konference v rámci nejdecké XI. Poutě dobré vůle, dnes jsem se
definitivně dověděl, že to bohužel možné není a tak tedy
mohu na své rodné město vzpomínat jen na dálku.
V Nejdku jsem prožil své nejútlejší dětství, nebylo mi
ještě deset let, když jsem se dověděl, že byl otec přeložen do Prahy. Znamenalo to, že se musím rozloučit nejen
s dobrými kamarády, ale i s místy ve městě a v okolí,
která mně upřímně přirostla k srdci.
Přestože někteří přátelé mých rodičů říkali: To je
štěstí, žít v té krásné, stověžaté Praze, já jsem tehdy
ten pocit neměl. Až do našeho odjezdu jsem se denodenně
loučil s městem, kde jsem znal každý kámen, řeku, každý
potůček, loučil jsem se s kopci a kopečky nad městem,
Pajndlem, Kreuzbergem a na druhé straně oblíbenou vyvýšeninou, které se prostě říkalo Birken.
Největší bolest mi ovšem působilo loučení s kamarády.
V té partě jsme prožívali úžasná dobrodružství a vůbec
nezáleželo na tom, že jeden mluví česky a druhý německy.
Rozuměli jsme si a měli se rádi. Jen ti, co byli zlí
a špatní, neměli mezi námi místo a bylo lhostejné, jaká
byla jejich mateřština.
Pak přišel ten den a ta chvíle: Snad celá stovka přátel
se přišla rozloučit s rodinou Rážovou. Nástupištěm nejdeckého nádraží znělo svorně Grüss Gott a sbohem, na shledanou, Auf Wiedersehen! A ti kluci, kteří tam stáli
v hloučku, volali stejně a stejně jako já se ve chvíli,
kdy se vlak rozjel směrem ku Praze, rozbrečeli.
Pak ovšem dlouhé, předlouhé, hluché a bídné období
vystřídalo ta šťastná léta mého nejdeckého dětství
a spustilo nad ním temnou, neprostupnou oponu.
Když se pak konečně vyčasilo a později mne dokonce nejdečtí ochotníci navštívili během léčebného pobytu v Karlových Varech a pozvali mne do Nejdku na své přestavení
Lišáka Pseudola, poznal jsem své nové krajany. Z mých
dávných kamarádů nezůstal ovšem v Nejdku ani jediný.
Přeju Vám, pane starosto, milým krajanům i váženým
hostům, aby všem bylo na letošní Nejdecké Pouti dobré
vůle vskutku dobře.
Budu na Vás vzpomínat.
Vladimír Ráž
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Psaní pro nepsavé
Snad si ještě vzpomenete na výzvu, kterou jsme na jaře uveřejnili. V „Psaní pro nepsavé“ mělo jít
o jakousi literární soutěž s motivem „napište o Nejdku v dobrém i zlém“.
Dostali jsme sedm příspěvků a každý z nich měl v sobě „něco“ …. Něco zajímavého, něco milého, něco krásného,
něco všedně pozoruhodného ….., ale bohužel nestačilo by nám celé číslo NRL, abychom je všechny otiskli. Proto
jsem si dovolila být tím, kdo posbírá střípky a ono „něco“ vybere ze všech příspěvků.
Přeji vám pěkné počtení a snad i vás zaujmou vyprávěné příběhy …………

I. TAKOVÝ BYL NEJDEK – PO VÁLCE
VZPOMÍNÁNÍ PRVÉ…
„Nejdek – toto město jsem jako dvaadvacetiletá, s prstem na mapě, právě před pětapadesáti léty hledala, když jsem se dozvěděla,
že bych zde, v našem vráceném pohraničí měla pomoci „počeštit“ administrativu jednoho podniku.“ počala své vyprávění paní
Jarmila Kronhoffmannová a dál pokračuje v líčení svých prvních dojmů z města: „Nejdek, který nebyl válkou prakticky nijak
zvlášť dotčen, byl tehdy jako okresní město městem velice čistým a spořádaným a svou polohou v malebném údolí říčky Rolavy se
zalesněnými kopci kolem náměstí a starobylou věží nad kostelem sv. Martina na mě silně zapůsobil. Hned druhého dnejsem neodolala
vyjít si na lákající mě rozhlednu Pajndl, abych na okolí Nejdku pohlédla také z moře lesů, toto místo obklopujících. Bez dlouhého
váhání jsem se rozhodla zrušit pracovní poměr v Praze a 17.9. 1945 nastoupit do Nejdku do „pilnikárny“ německé firmy Leist,
později pak v národní správě pana Josefa Soukupa.“ A jak se tu žilo po válce:
Česká mládež, která sem přicházela stále ve větším počtu, založila zde svaz mládeže, který pořádal i různé společenské akce,
největší aktivity pak dosáhl založený zde Divadelní spolek Jirásek pod vedením p.Bydžovského. Počátky českého života v Nejdku
však příliš idylické nebyly, zvláště pak pro původní německé obyvatelstvo, čekající na vysídlení do tehdy naprosto zruinovaného
Německa, ale ani pro nás Čechy, kteří jsme sem buď dobrovolně nebo přeložením ze státních služeb ve vnitrozemí přišli. Současně
s poctivými a čestnými lidmi se i do Nejdku dostalo mnoho nekalých živlů a podvodníků, jakož i tzv. zlatokopů.“ Přesto paní
Kronhoffmannová zůstala: „I když jsem se zprvu domnívala, že můj nejdecký pobyt zde bude jen dočasný, osud vše zařídil jinak,
neboť ještě do jednoho roku jsem se dne 3.8. 1946 provdala ve zdejším kostele sv.Martina za úředníka tehdejší Okresní správní
komise (budova nynější polikliniky), který byl jako státní zaměstnanec přeložen z Plzně do Nejdku. Snad to byla i první česká
svatba v tomto kostele zde po válce. Oddával nás tehdejší děkan pan Bohuslav Linhart, který brzy nato tragicky zahynul při jízdě
na motorce na nechráněném železničním přejezdu u Nových Hamrů. Vpravo na silnici od Nejdku, u kolejí stojí na památku této
tragédie černý pomníček.“

VZPOMÍNÁNÍ DRUHÉ …
„… datem 15.6. 1947 jsem se stal nejdeckým občanem…“ dí pan Radim Krajča a dál popisuje své první kroky po Nejdku:
„V popředí zájmu se stala vycházka na vyhlídkovou věž Pajndl, a tak jsem se vydal kolem malé kapličky na Křížovém vrchu, dobře
udržovanými a osvětlovanými cestami na vrchol Křížového vrchu s velkým železným křížem a odtud kolem restaurace Krásná
vyhlídka na Pajndl. Cestou po Křížovém vrchu jsem obdivoval tehdy ještě v bezvadném stavu všechna Boží zastavení i malou
zoologickou zahradu na samém vrcholu. Neodolal jsem ani krátkému občerstvení na Krásné vyhlídce a litoval, že jsem nenašel
otevřený i malý dřevěný bufet u paty Pajndlu, který byl v pozdějších letech zničen.“.

VZPOMÍNÁNÍ TŘETÍ …
„Návštěvu jsem uskutečnil 12.2. 1946. Do Nejdku jsem přijel posledním vlakem kolem půlnoci. Vystoupil jsem z vlaku sám a dal
jsem se neosvětlenou uličkou směrem k rybníku k hlavní cestě na Bernov, odbočil jsem po silnici a ještě dále na náměstí – nebylo
osvětleno. Uhnul jsem k česárně a kolem „Žáby“ jsem přišel znovu na nádraží.“ Pan Miloslav Mareš dodává: „Tak jsem zabloudil v Nejdku, a pak jsem tu pobyl skoro celých 40 roků pokojného a překrásného života.“ Jak dále vyplývá z článku, život pana
Mareše byl úzce spojen se závodem Metalis – tehdy Kovolis, kde začal pracovat po svém příjezdu: „V závodě Kovolis se
vyráběly různé druhy odlitků na licích strojích Polák P408, P900, P2255 ze slitin hliníku i zinku, ale přechodně i z olova…… Jeden
stěžejní úsek výroby byla výroba hliníkového nádobí se silným dnem – hrnce 1, 2, 3 litry, rendlíky a později i větší obsahy. Mimo
nádobí se vyráběly pánve průměru 150, 180 a lívanečníky a lisy na ovoce. Také se odlévaly z hliníkové slitiny příbory, lžíce,
vidličky a nože.“ Dodává: „Nebylo by dobře, kdybych nevzpomněl těch vynikajících schopných techniků i dělníků, kteří tyto
výrobky vymýšleli, připravovali a realizovali a byli pilíři celého závodu Kovolis, později Metalis. Nemohu vyjmenovat všechny
schopné a dovedné pracovníky, proto se zmíním jen o některých.“ Zmínka pana Mareše obsáhla dalších cca 12 stránek, proto
jsem si dovolila pouze vyjmenovat všechny ty, kterým „patří úcta i uznání nás všech i nynějších“: konstruktér Michal Tauc,
metalurg Karel Rouča, tavič Pavel Novák, technický náměstek Josef Šindelář, ředitel Hugo Žid, vedoucí učňovského střediska,
později ředitel pobočného závodu v Krásné u Aše pan Josef Pokorný, Václav Hortenský, který zavedl v mechanické dílně tzv.
kuličkování – leštění, Walter Rückert – technolog, vedoucí nářadovny Jan Mareš, technik Josef Martínek, vedoucí truhlárny Karel
Dolinský, vedoucí údržby Martin Forst, technik Wilhelm Doleček, vedoucí mechanické dílny František Valeš, mistr Ladislav Lopata, pracovník mechanického oddělení Pavel Strache.“
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II. TAKOVÝ BYL NEJDEK – PŘED LETY
VZPOMÍNÁNÍ ČTVRTÉ …
„Jako dítě školou povinné jsem trávila veškerý volný čas venku s dětmi na nejrůznějších místech, kdy ani moje maminka pořádně
nevěděla, kde jsem. V zimě jsme chodívali sáňkovat na kopec u koupaliště pod sídlištěm Gagarinova a bruslit na zimní stadion, kde
se v mrazivých dnech tátové starali o led, aby jejich děti měly kde bruslit a oni nemuseli mít strach, že se s nimi led proboří.
Vzpomínám si, že i okresní přebor v hokeji se tam hrával a my chodívali fandit našim borcům. I uhelné prázdniny v sedmdesátých
letech jsme strávili na kluzišti. Od jara do podzimu byl areál koupaliště náš. Z kmene stromu postavená kladina, prolézačky a různé
špalky bylo naše místečko, kde jsme se vyřádili a co dětí tam prvně okusilo cigaretový dým! V létě jsme se houpávali ve vedlejší
nádrži, kterou hasiči každoročně vyčistili od řas a odpadků a my se mohli v teplých dnech pořádně ochladit. Nechyběla ani
skluzavka do vody a ty skoky ze stavidla, to byla nádhera! V okolí byly terasy, kde se krásně leželo a opalovalo.“. Vypráví paní
Iveta Parnahajová, jež nazvala svůj článek „Začínám druhou třicítku v Nejdku, jaká bude?“.

VZPOMÍNÁNÍ PÁTÉ …
„V mém příspěvku se chci vrátit o několik let zpátky, někam do let 1978 – 1988. V té době mě mé zájmy přivedly na letiště
aeroklubu Karlovy Vary.“ Pan Václav Budín začal létat, ale bohužel Nejdek ležel v tzv. příhraničním pásmu, kam se nemohlo
létat, proto „vzhledem k daným omezením jsem pokaždé musel někde nad Fojtovem točit doleva na Smolné Pece a Novou Roli
a přes pravé křídlo nebo obráceně jsem hledal známá místa. Psal se rok 1988 a doba byla taková, že dál za“plot“ jsem si nedovolil
zaletět. A tak jsem se na náš Nejdek díval sice z výšky, ale přece jen přes plot.“ A pan Budín se s námi rozdělil o pocity, jaké to
je vidět naše město z výšky: „Na podzim, když se často hlavně zrána válela mlha v údolích a zalesněné kopce byly zality slunečními paprsky, říkal jsem si, že tyto pohledy by měl zachytit malíř. Smíšené lesy, jež jsou pro tuto oblast typické, vytvářely překrásnou
směsici barev a odstínů. S nízkým podzimním sluncem v zádech, z pohledu, který znají pouze letci a ptáci, na to se nedá zapomenout. Zvláště když jsem na zemi poznával známá místa, nakonec betonové sídliště těžko lze přehlédnout, že? Třeba taková ulice
Okružní, ta má opravdu příhodné jméno. Nelze si nevšimnout okruhu silnice s krabičkami paneláků. Lesík se třpytí už z dálky,
naproti tomu Bernovský rybník trošku zaniká. Velmi výrazně vždycky byly vidět jako vztyčené prsty komíny našich továrniček. Když
jsem měl štěstí, jel vlak a ten pohled zhůry by mi jistě záviděl leckterý železniční modelář.
Úžasné na tom je, že z té výšky vůbec nejsou znát takové ty naše žabomyší problémy a spory. … … A taky nejsou vidět rozbité
silnice plné děr, protínající město ze všech stran, oprýskané fasády neopravených domů, ale jen berevné krabičky různých velikostí
a spousta zeleně. … … Když jsem se po létání vracel již za tmy domů, do Nejdku za „plot“, říkal jsem si někdy, jaká je škoda, že
většina Nejdečáků ani vlastně neví, jak je naše město a jeho okolí z pohledu ptáků krásné.“

VZPOMÍNÁNÍ ŠESTÉ …
Jak poznal Nejdek další přispěvatel pan Benedikt Jelínek? Tak se posaďte, začíná koncert Banjo bandu Ivana Mládka
v divadle ve Slaném a vedle sebe usedli dva z chmelové brigády, tiše si povídají:
„…Jak se vlastně jmenuješ? –Ben, a ty? – Blanka. Jsi z Prahy? – Ne, z Liberce, odkud jsi ty? – Z Nejdku. – Z Nejdku? Prosím tě
a kde to je? – U Karlových Varů. – To jsem nikdy neslyšel. To je vesnice? – Ne, to je město.“ Příběh pokračuje: „Pokud by někdo
chtěl znát mé první dojmy, rád se o ně podělím. Omluvte ovšem neobjektivní přístup, měl jsem růžové brýle, neboť jsem byl
zamilován až po uši. … Byl červenec, léto v plném proudu, v Nejdku dosahovaly nejvyšší denní teploty +14 st.C a nikdo si nestěžoval na nedostatek vláhy. Byl jsem tu od pátku do neděle a nepršelo během této doby snad třicet minut a to ještě ne vcelku. Přes
chladné a nevlídné přijetí jsem začal Nejdek navštěvovat a znovu a znovu do Krušných hor přijíždět. Jak jsem už uvedl, byl jsem
zamilován po uši.“ A láska vydržela, pan Jelínek se do Nejdku přiženil a žije dosud. Zavzpomínal na Závod míru v r. 1984,
prvomájové průvody, ale také na …: „Nejsem obyvatelem Nejdku dlouho nebo tak dlouho, abych si pamatoval původní či částečně
původní vzhled některých jeho zajímavých míst. Ačkoli by se jich dala vyjmenovat řada, já mám na mysli koupaliště na Limnickém
potoce, které podle slov pamětníka bývalo v létě obleženo. V čase, kdy jsem zavítal do této lokality, byla jeho sláva už dávno pryč
a poslední odlesky třpytivé slávy se staly jen akce pořádané mládeží nebo pro mládež. … mně utkvěla v paměti Neckiáda. ... Jestli si
myslíte, že tento kout ztratil už svůj půvab, tak se mýlíte. Je to nádherné, pozorovat žabí páry, usilující každé jaro o zachování rodu
v mělké vodě, prohřáté jarním sluncem v klidném koutě koupaliště. Ale nějaké pěkné koupaliště bych v Nejdku uvítal i bez žab.“

III. TAKOVÝ JE NEJDEK
PŘEMÍTÁNÍ SEDMÉ …
Přestože soutěž byla vyhlášena jak pro dospělé, tak pro děti a mládež, z příspěvků za mladou generaci reagovala jediná,
a to slečna Helena Čubová. Jsem ráda, že nezklamala mé očekávání a s mladickou odvážností se nebála tít : „… budu básnit
o kouzlu, jež Nejdek má. Z pohledu zcela nezaujatého dalo by se říci: Městečko toť pěkné, malebné, v údolíčku a lesy, lesy má stále
ještě zelené, i historii zřejmě má, vždyť ty domy tu nejsou jen pár let, jsou krásné, avšak co to strašidlo, jakýsi Vlnap, jakési monstrum,
no kdyby ho nebylo…, ale jinak je tu hezky! A nahlížející vše zhlížející. A co duše Nejdku? Může mít ale město vůbec duši? Město dělají
lidé tak, jako šaty dělají člověka, jen chybí tu císař, jemuž to dneska sluší, na mou věru, ta nahota mu ladí k tělu! Císařů tu dozajista
běhá mnoho… a jsme opět u zodpovědnosti, tu totiž císařové musí mít také.“ Kritika nechybí: „Chybí tu větší rozvoj v tanci,
v divadle veškerém. … Je zde spousta sportovních útočišť, jenom je zcela nedomyšlené celkové pojetí. … hřiště jsou ničena a místo
pokračování na str. 8
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BADMINTON
Konečná tabulka oblastního
přeboru družstev skupiny „B“
západočeské oblasti.
Sezóna 1999 - 2000
1. Jiskra Nejdek
32 bodů
2. BKV Plzeň „B“
32 bodů
3. Keramika Chlumčany „B“
30 bodů
4. Sokol Doubravka „B“
26 bodů
5. TJ Přeštice
18 bodů
6. Rozvoj Plzeň
16 bodů
7. TJ Dobřany
14 bodů
Jiskru Nejdek reprezentovali:
bratři Markové, bratři Gondové, Němec, Špulák, Zeman, Newiak, junioři
Ježek a Baumgartl, Šlehubrová, Kamarytová, Blažejová, Šťastná, Matysová a Levová.
Nejdečtí badmintonisté děkují touto cestou svým partnerům:
Drogerie Macek Nejdek, Ligneta Karlovy Vary, Atelier Čebiš Nejdek, Elektromix Nejdek, Sansa team Nejdek,
Banner Praha, Město Nejdek.
Stanislav Newiak,
oddílový manažer

Fotbalový turnaj

WITTE CUP 2000
Dne 24.6. 2000 se ve sportovním
areálu města Nejdku uskutečnil fotbalový turnaj WITTE CUP 2000. Tento turnaj se konal u příležitosti ukončení výstavby nového fotbalového areálu.
Konečné pořadí turnaje:
1. FC Nejdek
2. SKF Kraslice
3. FC Bochov
4. FC Pernink
5.- 6. WITTE Velbert
Nejdek dorost
Nejlepším střelcem turnaje se stal
hráč SKF Kraslice p. Josef Krišvaluši.
Fotbalový klub Nejdek si vzal za své,
že turnaj WITTE CUP se stane každoroční tradicí tohoto klubu jako připomínka výstavby nového fotbalového areálu a dobré spolupráce fotbalového oddílu a firmy Witte Nejdek.
Generálním sponzorem turnaje se
stala firma WITTE Nejdek.
Zbyněk Hotový
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dokončení ze str. 7
nich stavěny domovy důchodců a další padnou za oběť této konzumní společnosti,
odsunuta na konec města a ubohé odmítavé postoje s tím, že cokoliv se pro mládež
vybuduje, to mládež zničí, je absurdní. … měly by se pořádat debaty s lidmi, kteří mají
co dávat, vzhledem k tomu, že komunikace je předůležitá. … Myslím si, že zprvu bychom
měli učit děti číst z knih, čímž narážím na knihovnu, která tu sice je, ale nepříliš s velkým
výběrem knih. … atd.“ Helena ale umí i chválit, a to zejména Základní uměleckou
školu, umí se zamyslet, umí i omlouvat, ale hlavně má ráda své město, svůj svět na
„Švermovce“ a hlavně si uvědomuje, že „krásné město krásné lidi neudělá a město
dělají lidé. Je věru třeba, aby samotní lidé se zapojili do procesu zvelebování, aby si
potom vážili toho, co sami vytvořili a byli na to hrdí.“.
Přišlo nám sedm příspěvků a nemohli jsme vybrat vítěze ani hodnotit, každý měl
v sobě „něco“ a všechny spojovala láska, pouto ke svému městu Nejdek. Všem, kteří
napsali, opětovně děkujeme.
Ráda bych se rozloučila jedním vybraným odstavcem z překrásného psaní pana Jelínka, který reflektuje naše vyhlášené téma: „Nejdek – má zastávka na životní pouti“.
Vyhlášené téma mi připomíná železnici nebo autobusovou linku. ZASTÁVKA? Sedíme a čekáme na svůj spoj. Jak jsme se ale na té ZASTÁVCE ocitli? Přišli jsme? Vystoupili z vozu, jehož další směr už nám nevyhovoval, nebo nás sem někdo přivedl a řekl:
„ Čekej, v tolik a v tolik pojedeš dál.“ Také je důležité otázka : „ Za jak dlouho nám
náš spoj pojede?“ Někdo přijel vozem s křížem červeným a spoj s křížem černým ho
odveze, jiní se na ZASTÁVCE mihli tak rychle, že ti první je ani nestačili zaregistrovat,
místo osobního vlaku použili rychlá kola taxíku.
Připravila Monika Eichlerová

Hubneme pohybem
Ve dnech 19.6 - 30.6. 2000 připravily oddíly aerobicu redukční kurz. Každý den 90
minut aktivního cvičení pod vedením nejdeckých cvičitelek.
Účast byla překvapivě vysoká. Celkem 64 dívek a žen získalo osvědčení o absolvování kurzu, zhublo se o 42,5 kg (nejvíce však 2,5 kg u jednotlivce). Na závěr se uskutečnila tombola. Sponzorům, kteří do ní přispěli, ještě jednou děkujeme. Zároveň děkujeme Janě Škultyové, Janě Ozimkové a Haně Pávkové za kvalitní vedení hodin.
Všechny, kterým se naše akce líbila, ubezpečujeme, že příští rok ve stejnou dobu si vše
zopakujeme. Nemusíte však čekat až na konec školního roku. Od září začínáme
s pravidelným cvičením (vždy od 20 hodin). Jana Ozimková a Hana Pávková budou
předcvičovat každé úterý a čtvrtek v tělocvičně ZŠ na Karlovarské ulici, Jana Škultyová
a Soňa Taušková povedou hodiny vždy v pondělí a čtvrtek v tělocvičně ZŠ na náměstí.
Pro juniory připravujeme cvičení na obou školách, o termínech budeme včas informovat.
Ing. Soňa Taušková, ASPV - aerobic

Jezdecký klub Kavka Fojtov
pořádá v neděli 8.10. 2000
ve Fojtově

Manikúra

Propagační závody
a veřejný trénink

Japonská

Předběžný program:

8:00 - 9:00 Prezentace
10:00 Soutěž č.1 - dvoukolová drezurní soutěž st. S, přístupná pro koně
startující v drezuře 1. a 2. rokem.
13:00 Soutěž č.2 - skoková soutěž
st. Z.
15:00 Veřejný trénink
17:00 Dekorování a hodnocení
Občerstvení v areálu zajištěno

Klasická
P. Shine
Francouzská

Prodlužování
a modelování
nehtů
Pedikúra
NAPROTI KOSTELU
Objednávky v provozovně nebo na
tel. č. 0606 502 908; 0603 748 173

Září 2000
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Nejdečtí hasiči na
oslavách v Augsburgu

Stoletá voda

V

noci z 26. na 27. července 1831
způsobila na Nejdecku obrovské
škody bouře spojená s průtrží mračen.
Došlo k nebývalému rozvodnění Rolavy,
jejíž divoké vlny zničily desítky domů,
rozsáhlé pozemky a četná průmyslová zařízení. Nejvíce postiženy byly obce Nové
Hamry, Rolava, Vysoká Pec a město Nejdek. Nejvyšší zemský purkrabí hrabě
Karel Chotek, který právě prodléval
v Karlových Varech na léčení, dal ve prospěch postižených obyvatel uspořádat
sbírku v Karlových Varech, Mariánských
Lázních a Františkových Lázních. Ředitel karlovarského divadla Lutz uspořádal
benefiční představení. Již několik dní po
katastrofě bylo od lázeňských hostů
v K. Varech vybráno 909 zlatých 30 krejcarů, od karlovarského měšťanstva 173
zlatých 35 krejcarů, divadelní představení přineslo 91 zl. 12 kr. Z Mariánských
Lázní přišlo 218 zlatých a z Františko-

vých Lázní pak 240 zlatých. Dohromady bylo vybráno přes 1 633 zlaté. Prostřednictvím loketského magistrátu dal
Chotek popud ke sbírce pro Nejdecko
i po celých Čechách. Shromážděné finanční prostředky napomohly Nejdku a okolním vsím odstranit alespoň nejtěžší následky živelné pohromy. O sto let později se
neblahá historie téměř přesně opakovala.
6. července 1931 došlo k průtrži mračen
v oblasti od Jelení po Potůčky. Řada dochovaných snímků ukazuje rozsah škod.
Silnice z Nových Hamrů do Jelení byla
zcela zničena, mnoho domů bylo těžce poškozeno, jeden musel být demolován. Rolava strhla kilometry břehů, ploty, pobřežní zídky, znehodnotila údolní louky
a odplavila stovky kubíků dřeva. Odstraňování škod bylo o to svízelnější, že
Nejdecko bylo v tehdejší době velmi tíživě zasaženo vleklou hospodářskou krizí.
PhDr. Stanislav Burachovič

Nejdečtí skauti nás opět reprezentují
Začalo to přípravou. Od listopadu minulého roku jsme se všichni začali usilovně připravovat na letošní rok, jelikož jsme
věděli, že se opět uskuteční závod vlčat
a světlušek.
Tento závod mimo fyzické zdatnosti
a rychlosti vyžaduje i spoustu odborných
znalosti, například z přírody, zdravovědy
a skautské historie. Po zvládnutí všech disciplin jsme si je neustale opakovali a zdokonalovali.
Naše příprava vyvrcholila závodem.
Bylo to okresní kolo závodu vlčat a světlušek, které se konalo v našem městě
Nejdku v sobotu 13. května. Naše šestičlenná hlídka vlčat se umístila na 1. místě
a rovněž i šestičlenná hlídka světlušek se
umístila na 1. místě a tím obě hlídky postoupily do krajského kola .
Krajské kolo organizovali skauti ze
SUŠICE. Tak jsme se vydali do Sušice.

V sobotu 10. června jsme absolvovali závod a s napětím jsme čekali na výsledky,
které se vyhlašovaly v 18 hodin na hřišti
místního gymnázia, hlavní rozhodčí začal
od poslední hlídky, u vlčat od patnácté a
u světlušek od sedmnácté.
A tak nervozita stále stoupala a nakonec jsme se dočkali, světlušky se umístily
na 8. místě se ziskem 283 bodů. Sice nepostupují, ale reprezentovaly nás v tomto
kole ze všech svých sil .
Vlčata se umístila na 1. místě se ziskem 296 bodů před hlídkou z Příchovic
(Vlčata z Ostrova nad Ohři skončila na
11. místě), takže jsme postoupili do republikového kola, které se koná v září
v Ostravě.
Už se do Ostravy těšíme a doufáme, že
náš oddíl a město budeme dobře reprezentovat i tam.
Kolektiv střediska Kompas

Upozornění pro abonenty Městského divadla v K. Varech
I v sezóně 2000 – 2001 budou nejdečtí abonenti Městského divadla v Karlových
Varech dojíždět pravidelně do divadla. Poslední abonentka na sedm představení
(za 1000 Kč včetně pravidelné dopravy zvláštním autobusem) je k dostání v infocentru
Nejdek. První představení Sex noci svatojánské (Činoherní klub Praha) pro skupinu P6 se uskuteční ve středu 18.10.2000.

Jako první stojí za zmínku to, že jsme
jako jediní hasiči reprezentovali, dá-li se
to tak nazvat, Českou republiku a naše
město na celosvětových hasičských oslavách. Kromě německých hasičů se těchto
oslav zúčastnili kamarádi hasiči z Francie,
Holandska, Švédska, Belgie. Až ze zámoří
přiletělo osmdesátičlenná delegace hasičů z Chile včetně vlastní kapely.
Po ubytování, které v nás nezanechalo
zrovna dobrý dojem, jsme se druhý den
v pátek 23.6. vydali na výstavu požární
techniky. To, co jsme zhlédli, byla opravdu světová špička hasičské techniky. Večer jsme poseděli v příjemném prostředí
české hospůdky, kde jsme se setkali
s některými nejdečáky, kteří v minulých
letech z republiky odešli.
Sobotní dopoledne jsme strávili na místním stadionu, kde se soustředili pozvaní
hosté a vybraní hasiči z Německa. Zde
jsme vyslechli projev německého kancléře Schrödera. V půl čtvrté odpoledne se
konečně dal do pohybu velkolepý průvod
hasičů předem určenou trasou, kterou lemovaly tisíce lidí. Zde bych chtěl vzpomenout, že naše čtrnáctičlenná delegace
šla v čele několikatisícového průvodu hasičů za příjemných tónů kapely z Chile.
Škoda jen, že se nás Čechů na těchto oslavách nesešlo více. Z tribuny před augsburgskou radnicí nás vítali představitelé
města a vzácní hosté. Celý průvod končil
v ulicích před známým pivovarem, kde se
účastníci mohli občerstvit. Oslavy končily v ranních hodinách.
V neděli jsme se odebrali na prohlídku
nejdeckého muzea. Musím říci, že jsme
byli příjemně překvapeni. Shlédli jsme
mnoho fotografií, které se týkají nejen
našeho města, ale i okolí. Každému nejdečákovi bych doporučil návštěvu tohoto
muzea, aby viděl, jak krásně vypadal
Nejdek v letech minulých. Na závěr naší
návštěvy jsme se zapsali do pamětní knihy a předali jsme zástupcům muzea malý
dárek, který jsme pro tento účel s sebou
vezli. Socha svatého Floriána bude, jak
slíbili, součástí novodobé historie tohoto
muzea.
Závěrem bych chtěl poděkovat firmě
Cvinger, která nám umožnila uskutečnit
tento zájezd, a řidiči autobusu panu Václavu Turkovi, který s námi strávil čtyři
dny.
Zdeněk Macháček,
velitel SDH Nejdek
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FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, náměstí Karla IV. 241
tel.: 017/39 25 216
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
do 4.9. 2000
Ing. Ivan Kříž
Záhadné kruhy v obilí
5.9. -21.9. 2000
Stanislav Hořínek
Jihoafrické safari a něco navíc
DIAPROJEKCE
16.9. v 17 hodin
Jihoafrické safari a něco navíc
MĚSTSKÉ MUZEUM
náměstí Karla IV. 238
tel.: 017/39 25 702
Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří
VÝSTAVA
10.9.2000 (30.9.)
Takový byl Nejdek
Fotografie přibližující atmosféru města
v první polovině 20.století
KINO NEJDEK
program kina viz. str. 11
POHÁDKA
24.9. 2000 v 15 hodin
Pohádka o Bacílkovi
Velký sál, vstupné 20 Kč
GALERIE A KAVÁRNA N 211
Nerudova 211, tel. 017/38 25 750
VÝSTAVA
do 8.9. 2000
Martin Březina
Obrazy a komentáře
10.9. - 6.10. 2000
Obrázky z fondu galeristy N211
KRUH PŘÁTEL HUDBY
Zahájení 23. sezóny
12.9. 2000 v 19 hodin
v evangelickém kostele
BAROK COLLEGIUM
Kateřina KACHLÍKOVÁ
Hudba baroka a zrod opery
III. koncert cyklu Hudba tisíciletí
DIVADLO
18.10. 2000, Městské divadlo K.Vary
Sex noci svatojánské
Činoherní klub Praha.
Knihu H.K.Henische Pr
První
vní tanec
arlových V
arech si můžete zaKarlových
Varech
vK
koupit v Infocentru. Cena 150 Kč.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY NA PŘELOMU TISÍCILETÍ
23. koncertní sezóna KPH v Nejdku
Hudba tisíciletí se jmenuje cyklus pěti koncertů věnovaných tomu nejlepšímu, co vzniklo
v evropském hudebním umění během právě končícího tisíciletí.
S velkým úspěchem se v minulé koncertní sezóně 1999 - 2000 setkaly první dva koncerty
tohoto cyklu:
V přeplněném evangelickém kostele v Nejdku vystoupil v prosinci vynikající vokální soubor
Davida Ebena Schola Gregoriana Pragensis s programem, který návštěvníkům přiblížil způsobem hraničícím s dokonalostí hudební fenomén VI. - XII. století - gregoriánský chorál.
Cyklus pokračoval březnovým koncertem s tématem Hudba gotiky a renesance v interpretaci
významného vokálně-instrumentálního sdružení Ars Cameralis.
V nastávající koncertní sezóně 2000 - 2001 bude cyklus Hudba tisíciletí dokončen třemi koncerty. V září to bude Hudba baroka a zrod opery. U málokterého hudebního nebo dramatického žánru známe rok jeho vzniku. Jinak je tomu u opery. Tento základní hudebně-dramatický
žánr spatřil světlo světa v Itálii v roce 1600. K čtyřstému výročí zrodu opery předvede naše
vynikající altistka Kateřina Kachlíková mimo jiné árii Nářek Ariadny. Tato jediná dochovaná
árie z opery Claudia Monteverdiho Ariadna ovlivnila celou řadu dalších skladeb tohoto typu.
V listopadovém koncertu Klasicismus a romantismus v hudbě vystoupí světoznámý komorní
soubor Panochovo kvarteto. Toto špičkové smyčcové kvarteto mimo jiné podniklo od roku
1975 patnáct koncertních turné po USA a Kanadě, často hostuje ve Velké Británii, Panochovci
hráli též v Austrálii, na Novém Zélandě, v Japonsku, Izraeli, Mexiku a jinde.
Cyklus Hudba tisíciletí bude završen v březnu roku 2001 koncertem Hudba XX. století. Velmi pestrý a přitažlivý program koncertu naplní svými svrchovanými uměleckými výkony instrumentální soubor vynikajících mladých interpretů In modo camerale (Jana Brožková - hoboj,
Ludmila Peterková - klarinet, Jaroslav Kubita - fagot a Daniel Wiesner - klavír). Soubor ověnčený mnoha cenami na prestižních soutěžích a festivalech vystupoval již v mnoha zemích Evropy,
ale také v Japonsku.
Kromě podrobného tištěného programu, který obdrží návštěvníci každého koncertu KPH
v Nejdku, dostanou účastníci cyklu Hudba tisíciletí vždy další díl průvodce tímto cyklem, a to
zdarma.
Co ještě čeká nejdecké přátele krásné hudby
v nastávající sezóně? Předkládáme všem našim
členům, široké veřejnosti i „přespolním“ zájemcům následující program:

2000
12. 9. III. koncert cyklu Hudba tisíciletí
Hudba baroka a zrod opery
BAROK COLLEGIUM - hoboj, housle,
violoncello, kontrabas, cembalo
K. KACHLÍKOVÁ - zpěv . . . . . . . . .kostel
17. 10. JAN PAŘÍK - klarinet,
MIRON ŠMIDÁK - klavír . . . ZUŠ
14. 11. IV. koncert cyklu Hudba tisíciletí
Klasicismus a romantismus v hudbě
PANOCHOVO KVARTETO . . . KD JaRo
8. 12. Zájezd na Festival Martinů 2000
Martinů a německá hudba; AKADEMIE
BOHUSLAVA MARTINŮ . . . . . . . Praha

2001
9.1. ADAM SKOUMAL - klavír . . . . ZUŠ
13. 2. PETR MACEČEK - housle
MIROSLAV SEKERA - klavír . . ZUŠ
20. 3. V. koncert cyklu Hudba tisíciletí
Hudba 20. století
IN MODO CAMERALE . . . . . . . . . . . . ZUŠ
24. 4. Keltská kytara
MICHAL HROMEK
JIŘÍ TON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N211
Koncertní sály:
ZUŠ (Základní umělecká škola v Nejdku)
kostel (kostel Českobratrské církve
evangelické v Nejdku)
KD JaRo (kulturní dům JaRo)
N 211 (Galerie N 211, Nerudova ul. Nejdek)
Koncertní dny: úterky
Začátky: 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 270 Kč (studentská
a učňovská mládež, nepracující důchodci za 180 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 malého průvodce „Hudba tisíciletí“ a před každým koncertem jim bude poštou doručen program koncertu s podrobnými informacemi o interpretech. Vstupné na jednotlivé
koncerty pro nečleny KPH je 50 a 30 Kč, na koncerty cyklu Hudba tisíciletí 80 a 50 Kč, na
koncert Akademie Bohuslava Martinů v Praze 100 Kč. (Člen KPH tedy zaplatí za stálou vstupenku 50% 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), v pokladně kina nebo si ji mohou opatřit na prvním
koncertě sezóny, který se koná 12.9. 2000 v 19 hodin v evangelickém kostele v Nejdku.
Milan Michálek
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RADNIČNÍ LISTY

provázel řadu odsouzených – ale teď čeká na svoji poslední chvíli vězeň John
Coffey a Paul začíná pochybovat…. Tom Hanks ve vězeňském dramatu podle
Stephena Kinga.
vstupné: 46 +1 Kč
181 minut, titulky
do 12 let nevhodné

21. - 22. čt, pá 17:00, 20:00!

ZÁŘÍ
4. - 5. po, út 17:30, 20:00

PATRIOT

USA – Benjamin Martin, původním povoláním farmář, chtěl žít v míru s celým
světem. Pak jeho domov převálcovala anglická armáda a z něj se stal profesionální
válečník. Mel Gibson pod velením Rolanda Emmericha ve výpravné válečné fresce
z bojů za nezávislost.
vstupné : 46 + 1Kč, SUP
108 minut, titulky
do 12 let nevhodné

7. - 8. čt, pá 17:30, 20:00

MUSÍME SI POMÁHAT

ČR – Bolek Polívka, Jaroslav Dušek a Anna Šišková ve složité partii o dobrou
pověst a život jednoho mladého Žida. „Protektorátní“ film Jana Hřebejka o tragikomické podobě hrdinství.
vstupné : 50 + 1Kč, SUP
124 minut
přístupný

11. - 12. po, út 17:00, 20:00!

GLADIÁTOR

USA – Zabili císaře, pro nějž bojoval a proléval krev svých vojáků, a on se nesklonil
před jeho nástupcem. Měl zemřít v aréně, ale on zemřít odmítl – dokud nedosáhne
své pomsty. Russell Crowe v historickém velkofilmu Ridleyho Scotta.
vstupné : 46 + 1Kč, SUP
149 minut, titulky
do 12 let nevhodné

13. - 14. st, čt 17:30, 20:00

VÍTĚZOVÉ A PORAŹENÍ

USA – Často mezi nimi není velký rozdíl. Do které kategorie patří fotbalový trenér
Al Pacino a do které jeho mužstvo? A kam spadá nová majitelka klubu Cameron
Diazová? Svět amerického fotbalu je ve filmu Olivera Stonea hřištěm, na němž
probíhá víc než jen zápas o body….
vstupné: 52 +1 Kč
163 minut, titulky
do 12 let nevhodné

26. - 27. út, st 17:30, 20:00

ENE BENE

ČR – Volby na maloměstě – to je příležitost se konečně pořádně seznámit, případně
rozejít, nebo si to alespoň pořádně a od plic vyříkat. Ale hlavně se v téhle současné
komorní komedii každý musí pro cosi rozhodnout. V hlavních rolích: Iva Janžurová,
Leoš Suchořípa, Theodora Remundová, Eva Holubová. Režie: Alice Nellis.
vstupné: 46 +1 Kč, SUP
104 minut
přístupný

28. - 29. čt, pá 17:30, 20:00

DEVÁTÁ BRÁNA

USA – Satan opět vstoupil na Zem! Objeví expert na staré tisky Dean Corso
originál jeho ďábelské bible „Devět bran do Království stínů“? Johnny Depp
v černém thrilleru Romana Polanského.
vstupné: 41 +1 Kč, SUP
131 minut, titulky
přístupnost od 15 let

Představení pro děti
29. pá 9:30
JAK PEJSEK VYČMUCHAL DAREBÁKA
ČR - pohádkové pásmo

vstupné: 9 +1 Kč

64 minut

Připravujeme na říjen 2000

60 SEKUND

USA – Nicolas Cage se ve svém novém filmu vrací tam, kde ho máme nejraději
- do akce. V akčním thrilleru Dominica Seny hraje profesionálního zloděje aut,
který musí ještě před svým zaslouženým odpočinkem ukrást během dvaceti čtyř
hodin 50 aut. Což se snadněji řekne než udělá…Dále hrají: Angelina Jolieová,
Robert Duvall.
vstupné : 41 + 1Kč
96 minut, titulky
přístupný

PRINCEZNA ZE MLEJNA II
PLÁŽ
TANEC S VÁŠNÍ
TYGRŮV PŘÍBĚH
FANTAZIE 2000

19. - 20. út, st 16:30, 20:00!

Program našeho kina a více informací najdete na adrese
www.kinoserver.cz

ZELENÁ MÍLE

USA – Poslední kroky z cely smrti. Hlavní dozorce Paul Edgecombe odtud již

28 DNÍ
HIMALÁJ - KARAVANA
EYES WIDE SHUT
JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A IRENA
AGENT V SUKNI

GEOdetická kancelář NÁBYTEK NOVÝ - POUŽITÝ
Ivana Mádlová
Sokolovská 167, Karlovy Vary
tel. 0602/170 572; 017/46487 záznamník
Geometrické plány na zaměření
a oddělení pozemků včetně vytýčení.
Vše za rozumnou cenu a v krátkých
termínech!

Miroslava TESAŘOVÁ, Karlovarská 1190, Nejdek
Pod samoobsluhou u truhlárny
Provozní doba: pondělí - pátek 10:00 - 17:00
sobota 10:00 - 12:00
Komisní prodej
neděle 10:00 - 16:00
Kuchyňské linky již od 11.400 Kč, včetně pracovní
desky a nerez dřezu.
Velký výběr dalšího nábytku na objednávku.
Zaměření a cenová kalkulace zdarma!
Možnost dopravy a montáže.

Těšíme se na
vaši návštěvu

Výzva pro pamětníky, historiky a bývalé knihovníky
V letošním roce by mělo uplynout 55 let od vzniku městské knihovny.
Prosíme pamětníky či naše příznivce o poskytnutí materiálů či informací týkajících
se založení knihovny, jejích pracovníků atd. Víme, že existuje
kniha od Františka Rajmana:
ZAČÍNÁME ČESKÝ ŽIVOT V NEJDKU
Půjčí nám ji někdo?
Za pracovníky městské knihovny děkuje Pavlína Pechová, telefon 3925 186

