SLOVO Z RADNICE
O ýEM TO JE…
Nastoupili kopáþi, sbíjeþky, kladiva.
Muži
v
montérkách
zaþali
boĜit. Asfaltový chodník byl rozcupován
napadrĢ, ztrouchnivČlé pĤdy se mČní v
útulné byty, staré lampy se demontují a
škvárová planina se promČĖuje v zelenkavý trávník.
Vadí nám hluk, prach i špína,
pĜekáží nám náklaćáky … nutné zlo.
Zlo, které za trest musíme vydržet,
pĜekonat, pĜekousnout, neboĢ nás þeká
nČco nového, lepšího, krásnČjšího.
Zatímco letní sluníþko hĜeje a svítí,
modrý blankyt láká k rybníku,
sedím za stolem a prožívám další nutné
zlo, kdy se musím dohadovat, objasĖovat, vysvČtlovat. Musím pracovat a zaĜizovat a Ĝíkám si proþ…
Protože vþera veþer jsem stála na
promoklém chodníku a s hlavou zvrácenou k nebi vidČla jak se nové secesní
lampy poprvé rozsvítily. PodaĜilo se nám
symbolicky vČnovat tomuto mČstu kus
svČtla. Pryþ jsou pochybnosti. Vím, že
Ĝada vČcí stojí ještČ pĜed námi, Ĝada
problémĤ zĤstává, ale již také vím, že to
není o pČnČzích ani o politické vĤli, ale
pouze a jen o lidech.
Bućte shovívaví i trpČliví a držte ám
palce. DČkuji.
Monika Eichlerová
Referent pro ÚP a rozvoj mČsta

NEJDECKÉ

RADNIýNÍ LISTY
najdete též na internetové adrese
www.kv-info.cz

Nejdek roku 923. Repliky lamp z této doby zdobí nyní i námČstí Karla IV.

Ulice, chodníky, silnice a cesty

P

odél bloku domĤ V þervenci zaþaly další destruk- Z á p a d o - þ e s k á
plynárenská ještČ
od VodovodĤ a
þní práce na mČstských chodpropojení stĜedotkanalizací k drogerii
nících na námČstí Karla IV.
se pokládá nová dlaž- Stav mČstských komunikací se lakého plynovodu z
pĜes
ba na chodník i na tak již definitivnČ stává neúnos- Chodovské
parkovací stání poŠvermovu, Jun-gným. Vážení obþané, prosíme
dél nČho. SouþasnČ
mannovu na KoVás, chápejte tento stav jako
menského ulici, celse vymČĖují stožáry
poþátek nČþeho nového
ková rekonstrukce
veĜejného osvČtlení
a snad i lepšího.
vozovek probČhne
za historizující secesní lampy. Nový chodník bude na v pĜíštím roce. Do té doby budou provepodzim doplnČn výsadbou stromĤ. PĜi deny pouze opravy povrchu po
pokládání nových kabelĤ veĜejného os- výkopech rýh pro kabely a potrubí.
Na další roky pĜipravujeme program
vČtlení byl uložen kabel propojení budov
úĜadu. Celá tato akce je prvním krokem obnovy mČstských komunikací. VČtšina
ke zmČnČ vzhledu námČstí, projektované cest mimo stĜed mČsta má povrchy vozovek ve stáĜí 20 až 30 let, provedené tehdy
v konceptu plánu centra mČsta.
Nové chodníky na námČstí neuklidní na nezpevnČný nebo štČrkový podklad
vlastníky domĤ v ulicích Komenského, technologií "penetraþní makadam". Tato
Jungmannova, Boženy NČmcové, Krátké úprava je již dávno za hranicí životnosti
a Zahradní. Povrch tČchto ulic nevy- a opravy výtlukĤ studenou obalovanou
hovoval již pĜed ukládáním telefonu, smČsí nevedou ke zlepšení povrchu koplynovodu a elektĜiny, ale protože je nut- munikace. Proto je nyní tĜeba podle zpĤno v tČchto ulicích uložit ještČ potrubí sobu užívání, zatížení a frekvence dokanalizace, která se v souþasné dobČ pro- pravy rozhodnout, kde se povrch cesty
jektuje, a v letošním roce provede opraví a kde se provede kompletní re-
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konstrukce vþetnČ podkladních vrstev
vozovky. Na provedení asfaltového
povrchu všech mČstských komunikací
by podle prvního propoþtu bylo tĜeba
200 mil. Kþ. Aby se ulice a cesty ve
mČstČ zásadnČ zlepšily, je potĜeba 70 až
00 mil. Kþ. To je finanþní objem akce,
na který se hledá nejvýhodnČjší zpĤsob
financování. První etapa obnovy komunikací by mČla zaþít v roce 2000.
Na tak velký objem akcí pĜipravujeme
i nejpĜijatelnČjší zpĤsob financování od
úvČrĤ, pĜes dlouholetý leasing, po využití
pĜíspČvkĤ z dotaþních programĤ státu
nebo EU.
Ing. Lubomír Vítek
zástupce starosty

ZáĜí 999
Informaþní servis
Schválení pĤjþek
- poskytnutí úvČrĤ na
opravy, modernizaci
a rozšíĜení bytového fondu

Pokládání nové dlažby na nám. Karla IV.

Problémy s vodou
Po pĜívalových deštích v první polovinČ þervence došlo ke zhoršení kvality vody
v Rudném potoce, ze kterého odebírá vodu úpravna vody Vysoká Pec. ZneþištČní
surové vody se projevilo zhoršením kvality vody i ve vodovodní síti.To se nČkolika
opa-tĜeními postupnČ podaĜilo odstranit v polovinČ srpna. Omlouváme se všem
spotĜebitelĤm za problémy, které jim vznikly v souvislosti s dodávkou vody a oznamujeme, že vodné za uvedené období bude úþtováno se slevou.
Ing. Lubomír Vítek, zástupce starosty

MČP informuje
Dne 6.8.999 po 23. hodinČ na telefonické oznámení vyjela hlídka MČP do ulice
Jateþní, kde byl pĜistižen a zadržen pachatel trestného þinu krádeže. Tento sedmadvacetiletý muž z Nejdku odcizil z nádrže zaparkovaného osobního automobilu Škoda 05 nČkolik litrĤ benzinu. Pachatel byl pĜevezen na OO PýR Nejdek.
Dne 7.8.999 v 5,20 hodin vyjela hlídka MČP s hlídkou OO PýR Nejdek k
nahlášené dopravní nehodČ na železniþním pĜejezdu za provozovnou "U Žáby".
StĜetl se zde osobní vlak jedoucí ve smČru K. Vary-Nejdek s osobním vozidlem znaþky Škoda 20. Z havarovaného vozidla byla zamČstnanci ýD Nejdek vyproštČna
zranČná žena a ihned byla pĜivolána sanita s lékaĜem. Pro prošetĜení dopravní nehody
byl povolán Dopravní inspektorát PýR K. Vary a inspekce ýD PlzeĖ. Až do
vyšetĜení celé dopravní nehody a likvidace vraku SDH Nejdek byla hlídkou MČP na
žádost OO PýR Ĝízena a odklonČna doprava.

Dne 0.8. 999 na mimoĜádném
zasedání
MČstské
zastupitelstvo
schválilo poskytnutí pĤjþek z fondu
rozvoje bydlení. Úþelové pĤjþky jsou
urþeny vlastníkĤm nemovitostí na opravy, modernizaci a výstavbu. Z 23 platných žádostí na celkovou þástku  640
000 Kþ bylo uspokojeno 2 žadatelĤ a
pĤjþky poskytnuty o celkové þástce 920
000 Kþ. To znamená, že bylo uspokojeno
9% žadatelĤ. PĤjþku získali: ýebiš R.,
ŠtČĜík J., sdružení vlastníkĤ þp.560,
Soboslaj Z., Uhlík J., Malý J., Jílková J.,
sdružení vlastníkĤ þp. 854, Kalivoda J.,
Cvinger J., manželé DvoĜákovi, Gejguš
J., Stefanoviþová D., Fassel J., Hnízdil
V., Hegeduš K., Vese-lík J., Krejþí P.,
Kilián J., Sdružení vlastníkĤ þp.60,
Strašlipková J.
VýbČrovými kritérii bylo zejména
umístČní objektĤ v centru, vznik nové bytové jednotky nebo výstavba, zĜízení ekologického vytápČní a další.
Další kolo probČhne pravdČpodobnČ
v roce 2000.
Monika Eichlerová, investiþní technik
Seznam firem pracujících na akcích
MČÚ
Infocentrum + fasáda þp.240 - fa. Stasko, spol. s r.o. Karlovy Vary
Chodníky + VO - fa. VHS, a.s. Karlovy
Vary (dokonþení do konce záĜí)
Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MČÚ - fa. ZPA-DP, a.s. Nejdek
Poþítaþová síĢ - Neos Computer, a.s.
Praha
PĤdní vestavby 9.kvČten - fa. Potspol,
v.o.s.
Kanalizace Limnická - EKO Karlovy
Vary, s.r.o.
PĜipojení ZuŠ na parovod - fa. IZO,
spol. s r.o. BoĜetice
NátČry oken na ZŠ námČstí - fa. Wakmal, KotČšovec Václav
Plynofikace a ústĜ.vytápČní BĜí ýapkĤ
þp. 49-50 - fa. Topstav, Miroslav Polejník, Nejdek
Proj.dokumentace kanalizace Bernov VodohospodáĜský podnik, a.s. PlzeĖ
StĜecha požární zbrojnice Pozorka - fa.
Trash, Ladislav Perejda, Nejdek
Monika Eichlerová, investiþní technik

Pohled na budoucí sportovní areál na Limnici
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M A T R I K A
( pokraþování z minulého þísla )
Mezi nejnavštČvovanČjší oddČlení MČstského úĜadu v Nejdku patĜí matrika na
OddČlení vnitĜních vČcí. Najdete ji v pĜízemí hlavní budovy MČÚ, þ.dv. 5. ÚĜední
hodiny pro veĜejnost jsou vždy v pondČlí a ve stĜedu od 7.30 do 7.00 hodin (v dobČ
od .30 do 2.00 hod. je polední pĜestávka). SamozĜejmČ je možné své záležitosti na
matrice vyĜizovat i mimo úĜední den - v tom pĜípadČ doporuþujeme pĜedem svou
návštČvu dohodnout telefonicky s matrikáĜkou, neboĢ mimo úĜední dny vyĜizují všichni zamČstnanci MČÚ také záležitosti mimo své pracovištČ (místní šetĜení) nebo se
zúþastĖují rĤzných školení.
MATRIKA ÚMRTÍ
PĜíslušný k zápisu o úmrtí je ten obecní
úĜad, který je povČĜen vedením matrik a v jehož obvodu došlo k úmrtí nebo kde byla
nalezena mrtvola. Jestliže osoba zemĜela za
jízdy v dopravním prostĜedku, pĜíslušný k
zápisu je ten matriþní úĜad, v jehož obvodu
došlo k vyložení zemĜelé osoby.
Oznamovací povinnost plní lékaĜ, který
provedl prohlídku mrtvého - vypíše list o
prohlídce mrtvého. Po jeho obdržení provede
matrikáĜka zápis do knihy úmrtí a posléze
vystaví úmrtní list.
PĜi vyĜizování úmrtí je zapotĜebí na matrice
pĜedložit:
- rodný list a oddací list zemĜelého (tyto doklady matrika vrací pozĤstalým)
- obþanský prĤkaz zemĜelého, event.cestovní
pas, vojenskou knížku, kartiþku zdravotní pojišĢovny (matrika je zašle s kopií úmrtního
listu pĜíslušným orgánĤm)
- u bývalých obþanĤ SR - listina o udČlení
státního obþanství ýR
Na základČ tČchto dokladĤ vystaví matrikáĜka úmrtní list a úmrtí dává na vČdomí
evidenci obyvatel, kde probČhne automaticky
odhlášení z pobytu, dále okresnímu soudu pro
zahájení pozĤstalostního Ĝízení, okresní vojenské správČ, ýeské správČ sociálního zabezpeþení a pĜíslušné zdravotní pojišĢovnČ.

DALŠÍ ýINNOST MATRIKY
Duplikáty rodného, oddacího
a úmrtního listu
Vystavuje matrika, v jejímž obvodu došlo
k narození, uzavĜení manželství þi úmrtí. Je
tĜeba požádat písemnČ nebo osobnČ. PĜi osobní návštČvČ je tĜeba pĜedložit obþanský
prĤkaz žadatele.
Správní poplatek za vyhotovení duplikátu
matriþního dokladu þiní:
- doklad pro použití v ýR (je dvoustranný)
00,- Kþ
- doklad pro použití v zahraniþí (je jednostranný) 50,- Kþ

ZmČna jména a pĜíjmení
Obþan ýR má právo a povinnost užívat
jméno a pĜíjmení, kterými je zapsán v matrice.
Je-li zapsáno v matrice více jmen, platí
v úĜedním styku zásadnČ jméno uvedené na
prvním místČ, pokud neplyne z matriky nČco
jiného.
ZmČnu jména a pĜíjmení mĤže povolit na
žádost povČĜený obecní úĜad, jestliže tomu nebrání zájem spoleþnosti a jsou-li proto dĤvody
hodné zvláštního zĜetele. Na povolení zmČny
jména nebo pĜíjmení není právní nárok.
PovČĜený úĜad mĤže povolit zmČnu jména
nebo pĜíjmení hanlivého, výstĜedního, smČšného, cizojazyþného, zmČnu pĜíjmení
manžela/ky po rozvodu apod.
Správní Ĝízení o zmČnČ jména a pĜíjmení
provádí matrika v místČ trvalého bydlištČ žadatele na základČ písemné žádosti,z níž musí
být patrno:
kdo podání þiní, které vČci se týká, rodinní
pĜíslušníci, na které se zmČna vztahuje. Dále je
tĜeba uvést dĤvody, ze kterých se o zmČnu
žádá - možno doložit znaleckými posudky,
listinami a navrhnout dĤkazy, které jsou
známy. Písemná žádost o zmČnu jména nebo
pĜíjmení musí být podepsána (týká-li se jedné
osoby, podepíše žadatel, týká-li se nezletilého
dítČte, spoleþného pĜíjmení manželĤ nebo pĜíjmení toho z manželĤ, jehož pĜíjmení nesou i
dČti - podepíší oba rodiþe).

Pokud se oba manželé (rodiþe) nedostaví
osobnČ, musí být jejich podpisy na žádosti o
zmČnu pĜíjmení nebo na žádosti o zmČnu
jména nezletilého dítČte ovČĜeny matrikou
nebo notáĜem. Nesouhlas jednoho z manželĤ
(rodiþĤ) k podání žádosti mĤže být nahrazen
rozhodnutím soudu. Oba manželé (rodiþe)
zĤstavají i nadále úþastníky správního Ĝízení.
PĜedkládané doklady:
- rodné listy, popĜ.oddací list osob, na nČž se
má zmČna jména nebo pĜíjmení vztahovat
- obþanský prĤkaz
- žádost o zmČnu jména nebo pĜíjmení
Správní poplatek:
- pĜi povolení zmČny jména hanlivého,
výstĜedního, smČšného, zkomoleného, cizojazyþného nebo pĜíjmení rozvedeného
manžela na jeho pĜedešlé pĜíjmení (po up-
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lynutí  mČsíþní lhĤty po rozvodu) 00,- Kþ
- pĜi povolení zmČny jména nebo pĜíjmení
v ostatních pĜípadech  000,- Kþ
Správní poplatek je žadatel povinen pĜedložit již pĜi podávání žádosti o zmČnu jména
nebo pĜíjmení.
Jak jsem již shora zmínila, na zmČnu jména a pĜíjmení není právní nárok. Vydané
rozhodnutí je závislé na dĤvodech uvedených
v žádosti, které musí obþan pro správní Ĝízení
dokladovat. Vzhledem k tomu, že se jedná
o záležitosti velice osobní a o zcela odlišné
dĤvody, které obþany k jejich požadavku vedou, je lepší se vždy pĜedem informovat na
matrice, jak v které žádosti postupovat, jakými doklady ji doložit apod.
Matrika MČÚ v Nejdku dále
zprostĜedkovává
Styk se Zvláštní matrikou Magistrátu
mČsta Brna. Do Zvláštní matriky se zapisují
narození, uzavĜení manželství nebo úmrtí
obþanĤ ýeské republiky, k nimž došlo v cizinČ. Tato matrika také vydává þeské matriþní doklady.
RovnČž doporuþuji vždy individuální
konzultaci tČchto pĜípadĤ na matrice.
UpozorĖuji na fakt, že cizozemské matriþní doklady bez zpracování Zvláštní matrikou Magistrátu mČsta Brna nemají na
území ýR žádnou prĤkazní hodnotu a
nelze jimi prokazovat žádné skuteþnosti.
Matrika také organizuje vítání obþánkĤ
a pokud je zájem ze strany našich
spoluobþanĤ, tak i jubilejní svatby.
Dále matrika vystavuje tyto doklady:
- rĤzné druhy potvrzení obþanĤm ýR pro
použití v cizinČ
- právní zpĤsobilost k uzavĜení manželství
pro cizozemské úĜady obþanĤm ýR
- žádosti o výpis z rejstĜíku trestĤ (k tomuto je
tĜeba OP + kolek 50,- Kþ)

OVċěOVÁNÍ OPISģ A LISTIN,
OVċěOVÁNÍ PODPISģ
NA LISTINÁCH
Další obþany þetnČ vyhledávanou agendu
na MČstském úĜadČ v Nejdku pĜedstavuje
ovČĜování podpisĤ na listinách a ovČĜování
opisĤ (kopií).
Uvedená þinnost se Ĝídí zákonem þ. 4/
993 Sb. o ovČĜování shory opisĤ nebo kopie
s listinou a ovČĜování pravosti podpisu obecními úĜady a o vydávání potvrzení orgány
obcí a okresními úĜady.
O vidimaci (ovČĜení shody opisu nebo
kopie s listinou) a legalizaci (ovČĜení
pravosti podpisu) požádá obþan osobnČ a k
prokázání totožnosti pĜedloží platný prĤkaz
totožnosti.
pokraþování na stranČ 4
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PĜi vidimaci není obecní úĜad odpovČdný
za obsah, správnost a pravost údajĤ uvedených v listinČ. Požádá-li o vidimaci nebo
legalizaci obþan, který se z vážných zdravotních dĤvodĤ nemĤže dostavit na úĜad, zajišĢujeme tuto službu po pĜedchozí domluvČ
i na jiném vhodném místČ (v místČ bydlištČ
žadatele, v nemocnici apod.).
Tuto službu zajišĢujeme pouze mimo
úĜední dny (t.j. mimo pondČlí a stĜedu).
MatrikáĜka podle platné legislativy neprovede vidimaci opisu/kopie tČchto listin:
- opisu/kopie obþanského prĤkazu, vojenského prĤkazu, pasu a jiného prĤkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického
plánu, rysu a technické kresby
- jestliže se pĜedložený opis/kopie neshoduje
s originálem
- jestliže je listina psána v jiném než þeském
þi slovenském jazyce a neovládá-li povČĜený
pracovník jazyk,v nČmž je listina poĜízena
- jsou-li v listinČ, která se vidimuje, zmČny,
doplĖky, vsuvky nebo škrty, které by mohly
zeslabit její vČrohodnost
MatrikáĜka neprovede legalizaci (ovČĜení
podpisu) na listinČ, která neobsahuje žádný
text.
NemĤže-li obþan þíst nebo psát, provedeme
ovČĜení podpisu na listinČ pouze za úþasti dvou svČdkĤ, kteĜí svou pĜítomnost stvrdí
svým podpisem v ovČĜovací knize.
Správní poplatek:
- vidimace (ovČĜení shody opisu/kopie)
20,- Kþ za  stranu (i zapoþatou)
- legalizace (ovČĜení podpisu)
30,- Kþ za  podpis
Prosíme obþany, aby si na zaplacení
poplatkĤ pĜipravili drobné.
Lenka Brožová
matrikáĜka

Firma

Unionpack EAST, s.r.o.
362 24 Nové Hamry 375

PĜijme
do pracovního pomČru:
skladník - seĜizovaþ
vyuþen v oboru strojní
nebo elektro

zruþné ženy
na domácí práce
(nutné zauþení pĜímo ve firmČ)

informace na tel.
07/3826220;
07/382652; 07/3825328
p.ŠtČrba
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Odchytová stanice v Nejdku
Vážení obþané, dovolte abychom vás informovali o odchytové stanici pĜi mČstské
policii Nejdek. Odchytová stanice je v
provozu více než þtyĜi roky. Za toto období se
v odchytové stanici vystĜídalo pĜes 700 opuštČných nebo zatoulaných psĤ. V loĖském
roce bylo nalezeno 30 psĤ, z toho bylo vráceno pĤvodnímu majiteli 70 psĤ a novým majitelĤm bylo prostĜednictvím smluv dáno do
opatrování 60 psĤ. Od zaþátku letošního roku
prošlo odchytovou stanicí již 65 psĤ, þást jich
byla vrácena pĤvodním majitelĤm za patĜiþnou sankci, novým zájemcĤm bylo darováno
26 psĤ.
Náklady na jedno zvíĜe v prĤbČhu roku þiní
v odchytové stanici cca 769 Kþ. V této þástce
je zahrnuto vyšetĜení zvíĜete veterináĜem,
provoz odchytové stanice a biologická potĜeba zvíĜete.
Roþní rozpoþet v roce
998 þinil 20 000 Kþ. V
této þástce není zapoþítaná
mzda pracovníka se zvíĜaty. I pĜes tyto náklady, které nejsou malé, daruje
mČsto zvíĜe uchazeþĤm
bezplatnČ a navíc je osvobodí
od
povinných
roþních poplatkĤ, a to po
celý život zvíĜete.
PĜíjem do mČstské pokladny za poplatky ze psĤ
a sankce udČlené MČP þiní roþnČ cca 90 000 Kþ.
Tyto prostĜedky jsou využívány v následujícím roce v rozpoþtu na
odchytovou stanici. PĜidČlenými prostĜedky
hospodaĜí mČstská policie, která se zodpovídá
za svČĜené prostĜedky zastupitelstvu mČsta.
V Nejdku a pĜilehlých obcích se platí
poplatky za psa ve výši 20,-, 00,-, 200,- a
700,- Kþ, nižší poplatky do 200,- Kþ jsou splatné vždy do 3.3. daného roku. Poplatek
za psa 700,- Kþ je rozdČlen na þtvrtletí a je splatný vždy do uvedeného data daného roku
3.3., 30.5., 3.7., 30.. Výši poplatku urþuje pracovnice MČÚ podle bydlištČ majitele
zvíĜete. PĜipomínáme, že poplatky za psa je
nutno platit vþas!

Dalšími dĤležité informace :
- pokud máte jakékoliv zvíĜe, musíte zabezpeþit jeho biologické potĜeby
- musíte se postarat, aby váš miláþek nebyl
na obtíž druhým obþanĤm a nezneþišĢoval
veĜejné prostranství
Toulavých psĤ v našem regionu je velké
množství. VČtšinou je to ale nedbalostí nČkterých chovatelĤ. Tato nepĜíjemná situace
trápí nejenom nás, ale i ostatní obyvatele
mČsta. PĜesto vČĜíme, že se do budoucna podaĜí tento problém vyĜešit ke spokojenosti
nás všech.

INFORMUJE

Dovolte, abychom touto cestou podČkovali
všem obþanĤm mČsta, kterým není lhostejný
osud zabČhnutých a opuštČných zvíĜat a nezištnČ pĜispívají na odchytovou stanici.
A nyní k nČkterým þlánkĤm ObecnČ závazné vyhlášky þ.4/97 mČsta Nejdku :
KAPITOLA 3
SmČrnice pro držení psĤ a ostatního
domácího zvíĜectva
ýlánek 3.2..
Každý vlastník a držitel psa a ostatního
domácího zvíĜectva je povinen uþinit taková
opatĜení, aby nebyly dotþeny zásady obþanského soužití, zásady hygienické, aby život,
zdraví þi majetek druhých osob nebyly
ohroženy.
ýlánek 3.3..
Na veĜejných místech
v souvislé domovní zástavbČ musí být psi vedeni
na vodítku a opatĜeny
košíkem.
Toto ustanovení se
nevztahuje na služební
psy ozbrojených složek,
pokud jsou pod dozorem
odpovČdné osoby.
ýlánek 3.3.2.
V domČ a prostorách k
nČmu patĜících musí být
psi zabezpeþeni tak, aby
neohrožovali život, zdraví a majetek osob do
tČch-to míst pĜicházejících.
Psi se mohou volnČ pohybovat jen v prostorech dokonale uzavĜených nebo tam, kde
k ohrožení dojít nemĤže.
Volné pobíhání psĤ je pĜípustné na takových
místech, která jsou pro tento úþel vhodná a kde
nebudou porušeny hygienické zásady.
ýlánek 3.3.3. NENÍ DOVOLENO:
a) vstupovat se psy do prodejen a bytĤ,
bezprostĜednČ s nimi souvisejících, provozoven, veĜejných místností, na dČtské
hĜištČ, sportovní podniky, plovárny a
plochy urþené k provozování sportu.
b) volné pobíhání psĤ v sadech a lesích,
mimo psĤ pĜi výkonu práva myslivosti.
c) zneþišĢování chodníkĤ, cest v parcích,
travnatých porostĤ v souvislé zástavbČ a
kvČtinových výzdobách. V pĜípadČ
zneþištČní tČchto prostorĤ výkaly psĤ je
majitel psa povinen je neprodlenČ vhodným zpĤsobem odstranit.
Vážení spoluobþané, apelujeme na vás,
mČjte rádi své þtyĜnohé pĜátele, starejte se
o nČ, jako se staráte o své dČti. JedinČ láska, a
to nejen ke zvíĜeti, vám zpĜíjemní pohled na
život a na prostĜedí kolem vás.
Odchytová stanice Nejdek
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Nejdecká hradní vČž
a J.W. Goethe
JistČ jste si již zvykli pravidelnČ na
tomto místČ nacházet seriál , který
chronologicky zachycuje dĤležité
okamžiky historie našeho mČsta.
Dnes jsme se rozhodli tutu historickou kontinuitu pĜerušit a otiskujeme
pokraþování o J.W. Goethovi.
Máme k tomu dobrý dĤvod, neboĢ
28.srpna uplynulo pĜesnČ 250 let od
narození tohoto známého básníka a
vČdce. Goethe je bezesporu jedním
z nejslavnČjších návštČvníkĤ Nejdku
a tento þlánek budiž naším skromným pĜíspČvkem k tomuto významnému jubileu.

S

tarobylá hradní vČž v Nejdku
fascinuje þlovČka již dlouhá staletí.
Roku 786 se jí obdivoval i Johann
Wolfgang Goethe. PĜi své cestČ ze
Schneebergu do Karlových Var se v
Nejdku zastavil a zachytil vČž zdaĜilou
kresbou. GoethĤv zájem o vČž dokládají rovnČž dva dopisy, adresované
CharlotČ ze Steinu, jíž také zaslal
zmínČnou kresbu. Jejich text je v
pĜekladu do þeštiny následující:
Schneeberg 5. srpna 786. Musím
své milované nechat dopis ve Schneebergu v Sasku, neboĢ jej obdrží dĜíve,
než když bude napsán z Karlových
Var. VidČl jsem zde mnoho zajímavého,
pĜíliš na dva dny, a pĜece nechci zĤstat
déle, nechci být odvádČn od svého

pĜedsevzetí. Dnes ráno jsem pĜed prohlídkou dolu sundal TvĤj prsten, stále
mi cosi chybČlo. StejnČ je mi, když postrádám Tvou spoleþnost a mám Ti poĜád co Ĝíci. V mineralogii se bez chemie
nedostávám ani krok kupĜedu, vím to již
dlouho a odložil jsem ji také stranou,
jsem k ní však stále strháván. Tys nyní
doma a vydatnČ prší. Bez zvláštní
milosti duchĤ nebudu moci zítra kreslit
skálu s vČží v Nejdku, což mne nenaladí pĜíliš humornČ. Nuže, žij blaze a
miluj mČ! Než odjedu z Karlových Var,
napíšu Ti. Jsem Ti srdeþnČ blízko, mČla bys být vždy se mnou, žili bychom
dobĜe.
Johann Wolfgang
Karlovy Vary, nedČle 20. srpna ráno
786. Jen nČkolik málo slov, neboĢ pošta odjíždí a diktuji již od Schneebergu.
Aþkoliv jsem vyjel již v pĤl šesté, dorazil jsem až po . hodinČ a shledal jsem
cestu zcela odpudivou. Celý den pršelo
a skálu s vČží jsem bez pomoci ducha
kreslil z naproti stojící kĤlny. Mám velkou radost, že Ti kresbu mohu zaslat.
NaneštČstí byl mĤj papír malý a proto
jde obrázkem rýha. PĜesto Ti má udČlat
radost. Je to skuteþnČ zajímavý motiv.
Doufám, že budou následovat další.
Nechám si udČlat vČtší portfej, malá je
pĜíliš mimo mĤj formát. PotČšení, které
jsem mČl, když jsem mohl být s Tebou a
cítit Tvou lásku, nemohu vyjádĜit. Žij
blaze, obdržíš ode mne ještČ brzy dopisy.
Princez-na dorazila a též vrchní maršál ze
S t u d n i t z
z Gothy. Jinak je
vše pĜi starém.
Žij blaze, miluj
mČ, aĢ mne život
tČší S Wertherem to jde kupĜedu.
Johann Wolfgang

Oba dopisy vþetnČ kresby jsou
dnes uložené v
GoethovČ národním památníku
ve Výmaru.
PhDr.
S. Burachoviþ

POLIKLINIKA
Jak jsme vás již informovali, od .
þervence otevĜel svou ordinaci internista MUDr. René Bouška, který
nastoupil po MUDr. Formanové. Tímto
byla zajištČna kontinuita péþe o pacienty interny a diabetologické ordinace. S pĜíchodem Dr. Boušky se
otvírají další možnosti rozšíĜení a
zlepšení lékaĜské péþe v Nejdku. Dr.
Bouška má nemalé zkušenosti v
oblasti kardiologie. Kardiologická ordinace ovšem vyžaduje drahé pĜístrojové vybavení a zaĜízení, která zde zatím bohužel nejsou k dispozici. V tomto smČru záleží také na postoji
pojišĢovny a v neposlední ĜadČ na
množství pacientĤ. Jak nám Dr.
Bouška sdČlil, je již nyní schopen
provádČt
základní
kardiologická
vyšetĜení v rozsahu tzv. kardiologické
poradny. Další uvažovanou službou
Dr. Boušky, která by nemocným ušetĜila dojíždČní do Karlových VarĤ þi
Ostrova je možnost ambulantní aplikace infuzí a kapaþek. Toto je již také
v jednání.
Další novinkou lékaĜské péþe v
Nejdku je otevĜení ortopedické ordinace. Od Ĝíjna zde bude pĤsobit MUDr.
ZbynČk Pauch.
zek

SENIOěI -bývalí pracovníci podnikového Ĝeditelství Vlnapu - POZOR!
Spoleþné posezení se uskuteþní dne
27.9.999 ve spoleþenské místnosti Dobrovolných hasiþĤ v Nejdku, tedy v hasiþské
zbrojnici, a to ve 3.30 hodin.
Ve vlastní režii posedíme a udČláme si
hezké odpoledne.
SrdeþnČ Vás zve
Eva Rudolská

UPOZORNċNÍ
V období od .9. do 30.9.
probČhne v mČstČ Nejdku plošná
deratizace (hubení škodlivých hlodavcĤ) dle obecnČ závazné vyhlášky þ.2/997.
UpozorĖujeme na povinnost
nechat provést preventivní deratizaci ve všech objektech provozĤ
firem, institucí, majitelĤ, þi správcĤ
domĤ,a to na vlastní náklady.
VČnujte též zvýšenou pozornost v
této dobČ úklidu sklepĤ, skladĤ,
výrobních provozĤ atd.
Deratizaþní služby v našem
mČstČ poskytuje firma:
Libor ýihák, Komenského
298, Nejdek, tel.: 07/382559,
mobil: 0603 228980

RADNIýNÍ LISTY
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FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, námČstí Karla IV.24,
tel.:07 /39 25 26

K U LT U R N Í S E RV I S

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

22. koncertní sezóna Kruhu pĜátel hudby

. - 24.9. 999
Fotoklub OPAVA
25.9. - 29.0. 999
Stanislav Kožený - KRAJINA

Kruh pĜátel hudby v Nejdku pĜipravil pro milovníky krásné hudby koncertní
cyklus "Hudba tisíciletí", skládající se z pČti koncertĤ, rozvržených do dvou
sezón: 999 - 2000 a 2000 - 200:
I. Gregoriánský chorál; II. Hudba gotiky a renesance; III. Hudební baroko a zrod
opery; IV. Klasicismus a romantismus; V. Hudba XX. století

MċSTSKÉ MUZEUM
námČstí Karla IV.238
Stálá expozice s národopisnými sbírkami z Nejdecka a KrušnohoĜí.
VÝSTAVY
do .9. 999
"Lidový malovaný nábytek z Loketska"
Malovaný nábytek ze sbírek Karlovarského muzea pochází ze sklonku 8. a
první poloviny 9. století.
od 23.9. 999
Kamenný kaleidoskop
Putování za krásou drahých kamenĤ.
Vernisáž v 7 hodin
KINO NEJDEK
program kina viz. strana 7

První dva koncerty cyklu " Hudba tisíciletí " se uskuteþní v nastávající koncertní sezónČ 999-2000, jejíž program
je následující:
999
2.9. Miron Šmidák
- klavírní recitál . . . . . . . . . . . . . . ZUŠ
26.0. Václav Soubusta
- akordeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZUŠ
7.2. I. koncert cyklu Hudba tisíciletí
- Gregoriánský chorál
Schola Gregoriana Pragensis
- umČlecký vedoucí pČveckého
sboru je David Eben . . . . . . . . . . kostel
0.2. Zájezd na Festival MartinĤ 999
do Prahy
Pražská komorní filharmonie
- sál MartinĤ . . . . . . . . . . . AMU Praha

2000
25.. Pražské trio . . . . . . . . . . . ZUŠ
5.2. Emil Leichner
- klavírní recitál . . . . . . . . . . . . . . ZUŠ
2.3. II. koncert cyklu Hudba tisíciletí
- Hudba gotiky a renesance
Ars cameralis
- vokálnČ instrumentální soubor,
hrající na historické nástroje . . . . .ZUŠ
8.4. Jana Lewitová - mezzosoprán
Vladimír Merta - kytara, loutna
N2
Koncertní sály:
ZUŠ (Základní umČlecká škola v Nejdku)
N 2 (Galerie N 2, Nerudova ul. Nejdek)
kostel (kostel ýeskobratrské církve
evangelické v Nejdku)
Koncertní dny: úterky; Zaþátky: 9 hodin

POHÁDKA PRO DċTI

GALERIE A KAVÁRNA N 2
Nerudova 2, tel.: 07/38 25 750
VÝSTAVY
do 0.9. 999
ak. malíĜ JiĜí Šorm
OBRAZY
. - 24.9. 999
SSŠOT
Výtvarná škola z Prahy
25.9. - 8.0 999
Ing. Richard Mrázek
Ing. Miloš Novák
MALUJÍCÍ EKONOMOVÉ

PROSÍME všechny ty, kteĜí si
objednali abonentní vstupenky
do karlovarského divadla, aby si
je co nejdĜíve vyzvedli v informaþním centru (kino).

ýlenem Kruhu pĜátel hudby v Nejdku se stane každý obþan od 5 let, který si zakoupí pĜedplatné na celý cyklus osmi koncertĤ. Stálá a pĜenosná vstupenka za 260,- Kþ (studentská a
uþĖovská mládež, nepracující dĤchodci za 60,- Kþ) poskytuje volný vstup na koncerty KPH
v Nejdku a vstupenku na koncert Pražské komorní filharmonie v Praze s pĜednostním právem
úþasti na tomto zájezdu, dále dostanou þlenové malého prĤvodce " Hudba tisíciletí " a pĜed
každým koncertem jim bude poštou doruþen program koncertu s podrobnými informacemi
o interpretech. Vstupné na jednotlivé koncerty pro neþleny KPH je 50,- a 30,- Kþ, na koncert
Schola Gregoriana Pragensis 80,- a 50,- Kþ, na koncert Komorní filharmonie Praha v Praze
00,- Kþ. (ýlen KPH tedy zaplatí za stálou vstupenku 54% její skuteþné ceny). Školní mládež
mĤže navštČvovat koncerty KPH v doprovodu rodiþĤ nebo i jiných plnoletých obþanĤ zdarma. Abonentní prĤkazku si mohou zájemci koupit v novČ zĜizovaném infocentru Nejdek (v budovČ kina), v pokladnČ kina nebo si ji mohou opatĜit na prvním koncertČ sezóny, který se koná
2.9. 999 v 9 hodin v ZUŠ v Nejdku. Koncertuje mladý klavírista Miron Šmidák, vítČz mnoha klavírních soutČží, bývalý nejdecký obþan. Program: Bach, Beethoven, Smetana, Berg,
Stravinskij.
Milan Michálek
Prvním koncertem z pĜipravovaného cyklu “Hudba tisíciletí” bude vystoupení
souboru Schola Gregoriana Pragensis
pod vedením Davida Ebena (uprostĜed)

3.0. 999 od 5 hodin
Pohádky naší babiþky
Hraje STUDIO pod sítí (ýeské BudČjovice). Velký sál, vstupné 20,- kþ.

ZáĜí 999
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hĜebenového pĜechodu Krušných
Nové Hamry leží v pĤvabném
údolí pĜi soutoku Rolavy a Bílého
hor. V zimČ jsou k dispozici lyžaĜské svahy s vleky a terény pro
potoka v nadmoĜské výšce v rozmezí od 690 do 850 m n.m. Obec obklo- þásti obce, nČkolik kovaných a litých že- bČžecké lyžování. Udržované bČžecké
pují vysoké lesnaté vrchy, z nichž nejim- lezných krucifixĤ, ruiny bývalé sklárny stopy navazují na lyžaĜskou magistrálu,
pozantnČji pĤsobí masiv Tisov-ského Soví huĢ na Dvorském vrchu.
která se napojuje pĜes turistický pĜechod
Dnes jsou Nové Hamry ideálním leto- Korce - Henneberg a Jelení - Wildenthal
vrchu (Pajndl) s rozhlednou. Osada byla
založena v 5. století. V okolních teré- viskem. V každé roþní dobČ obec nabízí na nČmeckou þást bČžeckých stop.
V letních mČsících jsou Nové Hamry
nech tČžené cínové a železné rudy se hut- pĜíjemný pobyt a mĤže být východiskem
nily pĜímo v obci, jež dostala název pod- a cílem pro túry nebo etapovým místem vyhledávány pro krásnou lesnatou krajile nového hamru postaveného pod
nu v tČsné blízkosti obce, þisté
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
ovzduší, které dle posledních prĤDvorským vrchem. Aþkoliv po tĜicetileté válce výtČžky dolĤ citelnČ - Práce na projektové dokumentaci plynofikace jsou v zkumĤ patĜí k nejþistším z celého
poklesly, udrželo se hornictví v plném proudu, provádí se zamČĜování terénu pro potĜeby KrušnohoĜí. Lesnaté okolí obce
vyhledávají houbaĜi, kteĜí oblast
Nových Hamrech až do 60. let 9. projektanta.
století. KromČ hornictví se oby- - Integrovaná tĜída MŠ Nejdek se sídlem v objektu MŠ oznaþují za houbaĜský ráj, a myslivci vzhledem ke znaþnému vývatelé živili dĜevaĜstvím, chovem Nové Hamry se bude otevírat do .0.999.
dobytka a paliþkováním krajek. Ve - Zaþíná se provádČt oprava hasiþské zbrojnice z prostĜed- skytu jelení zvČĜe. Obcí prochází
2. polovinČ 9. století se v Nových kĤ získaných ze státní dotace.
cyklostezka, která se z jedné straHamrech rozšíĜila domácí výroba - V nejbližších dnech bude zahájena oprava regulace ny napojuje na Nejdek, Novou
Bílého potoka hrazená LýR.
Roli a Karlovy Vary a ze strany
jemných krajek, plechových pocí- Oprava místních komunikací, se kterou bylo poþítáno,
novaných lžící a perleĢových knof- bude odložena až po plynofikaci. V letošním roce budou druhé na obec PotĤþky, Pernink,
Boží Dar a Louþnou.
líkĤ. Byla zĜízena nová šindelárna vyspraveny pouze nejvČtší výtluky.
Údolí Rolavy je branou do pĜía velkopila. K památkám patĜí kos- - Dle písemného vyjádĜení Ĝeditele Správy a údržby silnic
tel sv. Jana Nepomuckého z r. bude provedena oprava komunikace od železniþního pĜe- rodního parku Jelení vrch, který
je souþástí obce Nové Hamry.
789, boží muka u kostela, dĤm jezdu pĜes obec smČr Jelení i Horní Blatná.
Josef Piller, starosta obce
þp. 78, barokní kapliþka v horní

NOVÉ HAMRY

USA - PČtatĜicet let se zbyteþnČ schovával pod zemí v domnČní, že nad ním zuĜí
nukleární holocaust. A když pak vyšel do normálního svČta, zdálo se, že
nepĜežije. V téhle chvíli nastupuje v romantické komedii dívka, která ví, jak na to.
vstupné : 39,40,4 + Kþ
06 minut, titulky
do 2 let nevhodný

PěEBER SI TO
út,st 7.30; 20.00
USA - I na protĜelého mafiána mĤže pĜijít slabá chvilka. Ale s neurózou není
možné vést poĜádnČ válku mafií ani rodinný klan. A tak musí v komedii Harolda
Ramise kmotr Robert De Niro vyhledat pomoc psychiatra Billyho Crystala.
vstupné : 37,38,39 + Kþ
00 minut, titulky
do 2 let nevhodný
2.-22.

ZÁěÍ
ŽIVELNÁ POHROMA
st 7.30; 20.00
USA - Cesta na vlastní svatbu mĤže být nČkdy hodnČ komplikovaná a klidná cesta za nevČstou do Savannah se mĤže zmČnit ve velké dobrodružství. B. Affleck
a S. Bullocková v zamilované komedii o tom, že všechny cesty vedou k oltáĜi.
vstupné : 37,38,39 + Kþ
02 minut, titulky
pĜístupný
.

DOKTOR FLASTR
pá 7.30; 20.00
USA - Doktor Flastr, jak mu pĜezdívali, je autentickým pĜíbČhem studenta
medicíny, který si uvČdomil, že ještČ víc než ticho léþí smích. A protože mČl mimoĜádný komický talent, zaþal ho nemocným rozdávat... V titulní roli komedie
Toma Shadyaca exceluje Robin Williams.
vstupné : 37,38,39 + kþ
0 minut, titulky
pĜístupný
3.

pá 7.30; 20.00
SBAL PRACHY A VYPADNI
VB - PĜi karbanu v londýnském podsvČtí mĤžete hodnČ vydČlat nebo ztratit.
Eddymu a jeho kámošĤm nešla karta, a tak teć musejí sehnat balík, aby mČli ještČ
þím míchat karty. ýerná komedie o tom, že prachy se vždycky nČkde najdou.
vstupné : 42,43,44 + Kþ
07 minut, titulky
pĜístupný od 5 let

0.

po 7.30; 20.00
STAR TREK: VZPOURA
USA - Bitva o dobytí ráje zaþala… Je tu tedy další z pĜíbČhĤ nejrozsáhlejšího filmového seriálu, který spojuje žánrové prvky klasické sci-fi s akþním filmem. A tak
se tedy "trekisti" - fanoušci kapitána Picarda a jeho posádky - mají na co tČšit.
vstupné : 37,38,39 + Kþ
99 minut, titulky
pĜístupný

3.

út 7.30; 20.00
JINÁ LÁSKA
USA - ýtyĜiadvacetiletá Carla se od svých vrstevnic liší v jediném. Od narození je
lehce mentálnČ postižená, ovšem zdá se, že hĤĜ než ona se s tím vyrovnává její
matka. Pokouší se Carlu chránit pĜed všemi nástrahami svČta a Carla chce pĜi
tom jediné - žít svĤj život, své štČstí a svou lásku se stejnČ handicapovaným
Dannym. Atypická love story z dílny Garryho Marshalla.
vstupné : 44,45,46 + Kþ
29 minut, titulky
pĜístupný

4.

7.

pá 7.30; 20,00

DOŽEĕ CO SE DÁ!

24.

pá 7.00; 20.00
PULP FICTION
USA - Pulp fiction, historky z podsvČtí je kultovní film scénáristy a režiséra
Quentina Tarantina. Napínavý kriminální pĜíbČh získal v roce 994 hlavní cenu Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes. V hlavních rolích: John Travolta,
Samuel L. Jackson a Uma Thurman.
vstupné : 40,4,42 + Kþ
53 minut, titulky
pĜístupný od 5 let

27.

po 7.30; 20.00
POLOVIýNÍ ŠANCE
FR - Dvacetiletá Alice má dva tatínky a vážné problémy s ruskou mafií. Ve stylu
akþní komedie slaví Jean Paul Belmondo a Alain Delon na Azurovém pobĜeží
návrat ztracené dcery, která jim pĜidČlá hodnČ chlapské práce.
vstupné : 37,38,39 + Kþ
07 minut, titulky
pĜístupný

29.- 30.

st,þt 7.30; 20.00
DVOJROLE
ýR - Po obyþejné autonehodČ následuje jedna velmi neobvyklá operace: ObČti,
mladé dívce (Tereza Brodská), je voperován mozek o padesát let starší ženy
(Slávka Budínová), která nehodu zavinila. OdpovČć na otázku, jak dopadne
souboj "starého" mozku a "mladého" tČla, nám dá ve své sci-fi režisér Jaromil
Jireš.
vstupné : 36,37,38 + Kþ
0 minut
do 2 let nevhodný

PěEDSTAVENÍ PRO DċTI
24. pá 9.30
ýR - pohádkové pásmo

MċSÍýNÍ POHÁDKA

vstupné: 9 Kþ

65 minut

PěIPRAVUJEME NA ěÍJEN 999
FONTÁNA PRO ZUZANU III
GO
ýAJ S MUSSOLINIM
MUMIE
LÁSKY V LISABONU
PELÍŠKY

MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO
HI-LO COUNTRY
LÁSKA JE LÁSKA
DESET DģVODģ
PROý Tċ NENÁVIDÍM

