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ČERVEN 2000

ROČNÍK II

PROGRAM POUTĚ DOBRÉ VŮLE
PÁTEK 23.června
Městské muzeum
17:00 Vernisáž výstavy Takový byl Nejdek
Křest knihy nejdeckého rodáka H. K. Henische První tanec v Karlových Varech
SOBOTA 24.června
kino Nejdek – kinokavárna
10:15 Mezinárodní česko - německá konference Kde domov můj, ocenění autorů nejlepších příspěvků literární soutěže Psaní pro
nepsavé
pódium na náměstí Karla IV.
10:00 Novorolská dechovka
11:30 Vystoupení dětí z DDM
13:00 Samanta Koks
14:30 Dabraka
15:30 Panoptikum
prostranství u kostela sv. Martina
10:00 – 18:00 Ukázky historických řemesel,
historický šerm
hřiště na Limnické
Fotbalové utkání
Nejdek – Datschiburger Kickers Augsburg
13:30 Přivítání hostů u radnice
15:00 Začátek programu na hřišti
kulturní dům JaRo
20:00 Pouťová taneční veselice
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Přijďte s dobrou vůlí

Vážení čtenáři, na této straně vám přinášíme stručný program Poutě dobré vůle,
která se letos koná již po jedenácté. Kromě prodejních stánků a lunaparků bude
opět v dolní části náměstí umístěna hudební scéna. U kostela sv. Martina a v městském
muzeu budete moci obdivovat zručnost řemeslníků předvádějících tradiční krušnoNEDĚLE 25.června
horská řemesla.
pódium na náměstí Karla IV.
Rád bych vás také pozval na několik výjimečných akcí, které proběhnou v rámci
10:30 Koncert Základní umělecké školy
Poutě
dobré vůle. Tu odstartuje již tradičně páteční vernisáž v městském muzeu, kde
v Nejdku
bude
také
pokřtěna vzpomínková kniha nejdeckého rodáka H. K. Henische První
12:00 Stopaři
tanec v Karlových Varech. Výstava Takový byl Nejdek vám prostřednictvím fotografií
13:30 Trepka
a faksimilií přiblíží atmosféru našeho města v první polovině 20. století.
15:00 Pavel Dobeš aTomáš Kortba
Další významnou akcí, kterou vybírám z programu poutě je česko-německá konfeprostranství u kostela sv. Martina
rence Kde domov můj. Po konferencích v letech 1990 a 1995 je toto již třetí setkání.
10:00 – 18:00 ukázky historických řemeTentokrát zde však dostanou vedle odborníků větší prostor ti, kteří zde kdysi byli
sel, historický šerm
doma
a ti, kteří tu žijí dnes. Na konferenci budou oceněni autoři nejzajímavějších
Městské muzeum
příspěvků literární soutěže Psaní pro nepsavé, která byla vyhlášena v březnových
Koncert pro citeru Berty Růžičkové k poctě
NRL. Příspěvky budou zařazeny do sborníku referátů, který ke konferenci vyjde.
Antona Günthera, barda Krušnohoří
Česko-německé vztahy na úrovni praktické budou tužit nejdečtí fotbalisté, kteří
kino Nejdek
nastoupí v přátelském benefičním utkání proti týmu Datschiburger Kickers z Augs15:00 Divadlo pro děti - O Bacílkovi
burgu. Toto mužstvo existuje již třicet pět let a díky své činnosti nashromáždilo více
výstavy viz. strana 6
než
2,5 mil. marek na charitativní účely. Výtěžek tohoto utkání bude věnován na
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
konto integrované třídy mateřské školy
v Nových Hamrech.
UPOZORNĚNÍ
Na všechny akce Poutě dobré vůle vás
V době konání XI. poutě dobré vůle 24.6 - 25.6. 2000 bude uzavřeno celé
srdečně zveme. Podrobný program najdenáměstí Karla IV. a části ulic Bratří Čapků, Nádražní a Dvořákova. Do 23.6.
te na plakátech.
2000 do 20:00 vás prosíme o přeparkování svých vozidel z prostoru této uzaZdeněk Pánek,
vírky. Městská Policie Nejdek Vám předem děkuje.
ved. odd. kultury a propagace
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Hasiči z Nejdku navštíví
Augsburg
Ve dnech 20. - 25. června se pořádá
v německém městě Augsburgu největší hasičský veletrh na světě. Očekává se 200
tisíc návštěvníků ze všech koutů světa. Na
výstavní ploše přes 71 tis.m2 budou moci
zhlédnout světovou produkci požární a záchranářské techniky. 24. června na Růžovém stadionu v Augsburgu promluví kancléř Schröder. Ve stejný den projde ve
slavnostním průvodu městem na 150 tisíc
hasičů. Na tomto celosvětovém setkání hasičů bude zastoupeno i naše město. Hasiči
Nejdek - část zásahové jednotky - se
zúčastní těchto oslav. Ve slavnostním průvodu tak bude vlát vlajka města Nejdku
a hasičská zástava, kterou jsme obdrželi
před dvěma lety u příležitosti 130. výročí
založení našeho sboru. O naší návštěvě vás
budeme informovat v NRL.
Zdeněk Macháček, velitel SDH Nejdek

Městský úřad v Nejdku
přijme

ÚČETNÍ
Požadujeme znalosti:
podvojného účetnictví,
práce s PC,
daňové problematiky (zejména DPH),
tvorby kalkulací.

Zájemci, nechť se přihlásí
u Ing.Stefanovičové do 9.6. 2000
tel. 017/3925725

Obec

Vysoká Pec
nabízí k dlouhodobému
pronájmu hotel

Modrá Hvězda
Informace na OÚ Vysoká Pec
Přihlášky do 7.6. 2000

Zdravotnické potřeby
Eva Odlová
V minulých NRL bylo uvedeno
chybné telefonní číslo
prodejny v Karlovarské 1191
(vedle pošty 2)
Správné tel. číslo:

017 / 38 26 995

2

Červen 2000

Internet - věc veřejná
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Nejdek

Vítá Vás

mesto

Jak je něco pojednáváno jako věc veřejná, res publica, má se obecně zato,
že to pro lid moc není, a to je v případě
vztahu k internetu velká škoda. Internet
- zaklínadlo dneška - je vlastně velmi
prostá a užitečná záležitost. Ten, kdo má
svůj počítač a modem - zařízení, které
umožňuje vzdáleným počítačům spolu
komunikovat, může se tudy připojit do
mezinárodní a nadnárodní sítě počítačů - serverů, které volně poskytují neuvěřitelnou spoustu informací, které na
nich za tímto účelem umístily firmy nebo
obyčejní lidé. Každý takový subjekt má
svou stránku a ta má svou adresu a ta
začíná www - world wide web, v překladu světoširá síť. Na tomto počítači můžete mít rovněž svoji vlastní schránku
- chlíveček, kam Vám místo obyčejnou
poštou pošlou vaši přátelé vzkazy, dopisy obrázky a jiné. V elektronické adrese vaší pošty nikdy nechybí značka @,
zvaná zavináč. Místo pro vlastní stránku, vlastní schránku, připojení na internet i program, který vám umožní se v síti
pohybovat - brouzdat v ní, tzv. browser
jsou dnes k mání zdarma. „Jediné,” co
zaplatíte, jsou telefonní poplatky, ale
i to se snad brzy změní.
Je příjemné rychle si na adrese
www.jizdnirady.cz vyhledat informace
o všech vlakových, autobusových
i MHD spojích. K dispozici jsou kompletní vydání deníků www.trafika.cz
i aktuální stav blesků, srážek a vod na
českých luzích i tocích www.chmi.cz.

Jeden můj známý z malé vísky nabízí
a prodává do Ameriky po internetu české lidové výtvarné umění a nutno říci,
nežije si špatně, atd, atd...
Internet je prostě příležitost. Pro každého. Je to úžasná možnost, která může
překonat handicap toho, že bydlím někde v liščím zapadlišti. S internetem
máme všichni stejnou šanci.
Město na sebe dobrovolně a záměrně bere v tomto ohledu odpovědnost věrozvěsta. Veřejný internet v infocentru je
jenom začátek. Tento měsíc jsme konečně zprovoznili naše stránky. Brzy na nich
naši obyvatelé volně naleznou znění vyhlášek a usnesení zastupitelstev i elektronickou vývěsku. První radní budou
v červnu mít z domova přístup vzdáleným připojením do vnitřní sítě městského úřadu. Chystané připojení města pevnou linkou zlevní služby. Spolu s uvažovaným převaděčem na Pajndlu
a městským serverem budou cestou
k nabídce levného a komfortního připojení pro Nejdečany. Jistě připojíme zdarma veřejné instituce.
Rozumějte tomuto curriculu internetu
- modernímu fenoménu, jako pozvání do
jeho světa. Ale nebojte se, futuristickou
vizi, kdy spolu lidé budou komunikovat
jen elektronicky, nesdílíme. Přijďte nás
na úřad navštívit. Osobně. Rádi Vás uvidíme. Přesto cítíme povinnost udělat vše
pro to, abyste se necítili na konci světa.
Mgr. Luděk Sequens,
starosta města

VYHLÁŠKA
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o koeficientu růstu nájemného z bytu
se od 1.7. 2000 zvyšuje základní nájemné. Žádáme nájemníky městských bytů, aby
se od 1.6. 2000 dostavili v úředních dnech (pondělí, středa) na Městský úřad do účtárny (I. patro) pro nové evidenční listy nájemného.
Ing. Drahomíra Stefanovičová, ved. Ekonomického odboru
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Jaroslava Strašlipková,
ved. odd. soc. věcí a školství

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Jak vyplývá z názvu našeho oddělení, zabýváme se sociálními záležitostmi a školstvím, a to hlavně dávkami sociální péče, péčí o nezletilé a nezaopatřené děti, některými záležitostmi z okruhu důchodového zabezpečení, jako spisování žádostí o vdovský a vdovecký důchod, (pouze pro nepracující důchodce), a o přiznání bezmocnosti,
o umístění do domova důchodců. Nejvíce naše čtenáře bude asi zajímat, jak to vlastně
s těmi sociálními dávkami je. Kdo má, nebo nemá nárok na výplatu dávek sociální
péče a za jakých podmínek.
Stávající systém dávek sociální péče
v sobě zahrnuje finanční pomoc jednotlivým sociálním skupinám, jakými jsou
rodiny s dětmi, staří občané, občané těžce zdravotně postižení, občané, kteří se
přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech, anebo kteří v nich žijí.
V těchto případech vyplácíme při splnění
podmínek tyto dávky:
- peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem
- jednorázové nebo měsíčně se opakující
peněžité nebo věcné dávky k zabezpečení
výživy a ostatních základních osobních
potřeb a k zajištění nezbytných nákladů
na domácnost
- příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu
- příspěvek na individuální dopravu
- příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
- příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
- příspěvek na zvýšené životní náklady
Základní podmínky nároku na dávky
sociální péče:
- občan se považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek
životního minima stanovených zvláštním
předpisem /viz. níže/ a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní
prací.
- při rozhodování o výši dávky se přihlíží
k částkám životního minima, ke skutečným
odůvodněným nákladům na zabezpečení
výživy a ostatních základních osobních
potřeb a nezbytných nákladů na domácnost, k majetkovým poměrům, popřípadě
k tomu, zda občan uplatnil nároky na dávky nemocenského nebo důchodového pojištění nebo na dávky státní sociální podpory, na výživné a příspěvek na výživu
podle zákona o rodině.

Částky životního minima k zajištění
výživy a ostatních základních osobních
potřeb podle zákona č. 463/1991 Sb.
o životním minimu ve znění pozdějších
předpisů, činí:
- 1 600 Kč, jde li o dítě do 6 let věku,
- 1 780 Kč, jde li o dítě od 6 do 10 let
věku,
- 2 110 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let
věku,
- 2 310 Kč, jde li o nezaopatřené dítě od
15 do 26 let věku
- 2 190 Kč u ostatních občanů.
Částky životního minima k zajištění
nezbytných nákladů na domácnost činí:
- 1 580 Kč, jde-li o jednotlivce,
- 2 060 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby
- 2 560 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo
4 osoby
- 2 870 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo
více osob.
Při posuzování sociální potřebnosti přihlížíme ke skutečným nezbytným nákladům na domácnost. Tyto náklady mohou
být nižší nebo vyšší než částky životního
minima k zajištění nezbytných nákladů na
domácnost.
Kdo se nepovažuje za sociálně potřebného
Občan se nepovažuje za sociálně potřebného, i když jeho příjem nedosahuje částek životního minima, jestliže jeho celkové sociální a majetkové poměry jsou
takové, že mu mohou plně zaručit dostatečné zajištění jeho výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných
nákladů na domácnost a toto zajištění
vlastním přičiněním lze na občanu spravedlivě žádat. Na občanu však nelze požadovat prodej nebo pronájem nemovitosti
nebo bytu, které užívá k přiměřenému trvalému bydlení.

Občan se nepovažuje za sociálně potřebného, i když jeho příjem nedosahuje částek životního minima,
- jestliže není v pracovním nebo obdobném vztahu a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
- po dobu, po kterou nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
z důvodu rozvázání pracovního poměru
pro porušení pracovní kázně.
- pokud je podnikatelem nevykonávajícím
svou výdělečnou činnost. Ten se pro splnění podmínky sociální potřebnosti musí
ucházet o práci na úřadu práce a být zapsán v evidenci uchazečů o zaměstnání.
- jestliže nastoupil vojenskou základní
službu, civilní službu, výkon trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby
Jaroslava Strašlipková,
ved. odd. soc. věcí a školství
Příště si můžete přečíst:
Jaké doklady si občan musí na úřad přinést, jestliže chce žádat o dávku sociální
péče; Dávky vyplácené starším, nebo zdravotně postiženým občanům a mnoho dalších důležitých informací.

CYKLO

Šemík

Jakub
Šebesta

Komenského čp.254, Nejdek
tel. 017/3925 477

Nabízí kompletní servis
a prodej jízdních kol, stavbu
na objednávku, prodej
náhradních dílů a doplňků.
Otevřeno:

Pondělí - Pátek
14:00 -19:00
V případě zájmu pro kola
přijedu a dovezu zpět.

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

THUN CUP
O víkendu pořádala Jiskra Nejdek již
9. ročník mezinárodního turnaje série
Grand prix ČR – 9. THUN Cup pod záštitou nejdeckého starosty L. Sequense. Ve
startovním poli bylo celkem 23 mužů a 12
žen z devíti oddílů nebo klubů ČR a Německa. Ve dvouhře mužů podal úctyhodný výkon nejdecký Zdeněk Gonda, který
ve druhém kole porazil českokrumlovského Černého 2:1 /-5, 5, 13/. Ve třetím setu
prohrával již 3:13 a nakonec vyhrál 15:13.
O postup mezi nejlepší čtyřku se utkal
s nasazenou jedničkou pražským Fuksou.
Tomu však nakonec podlehl také ve třech
setech 1:2 /-8, 4, 12/. Fuksa pak vyřadil
2:0 Němce Arnolda, který vystavil stop
nejdeckému Markovi. Z druhé strany pavouka se do finále probojoval nenasazený
Rubáš z BK Vlašt. Plzeň. Toho naopak ve
druhém kole velmi potrápil benátecký Kamaryt, kterého porazil 2:1 /11, -13, 11/.
Toto utkání bylo označováno jako předčasné finále. V samotném finále pak plzeňák Rubáš porazil Fuksu 2:1 /10, -11, 7/.
Dvouhru žen vyhrála nasazená jednička
doubravecká Svobodová. Ta měla ve druhém kole velké problémy s nejdeckou Kamarytovou, porazila ji až po velkém boji
2:1 /3, -8, 2/. V semifinále však již smetla
Němku Brunnerovou a ve finále si poradila s další zahraniční účastnicí Kampfovou také 2:0. Kampfová vyřadila nasazenou domácí Šlehubrovou. Ve čtyřhře mužů
stanuli nejvýše mladíci Přinda s Urbanem,
kteří porazili Rubáše s Černým. Ti naopak
vyřadili nejdříve bratry Gondovy a později také Marka s Newiakem, kteří pro Jiskru nakonec vítězstvím nad německou
dvojicí Brunner - Kühn vybojovali bronz.
Ve čtyřhře žen dosáhli Nejdečtí největšího úspěchu, když sestry Tanečková - Levová vybojovaly stříbro. Po velkém boji
vyřadily první nasazený pár Vlková - Svo-
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Badminton
bodová 2:1 /9, -13, 8/. Ve finále však nestačily na pár Brunnerová - Kampfová
z německých klubů VfL Gera a Medizin
Jena a podlehly 0:2. Bronz přidaly Šlehubrové s Kamarytovou. V mixu překvapivě
zvítězily sourozenci Brunnerovi. Za zmínku stojí čtvrté místo nejdeckého páru Zeman - Tanečková.
Podle ohlasu všech zúčastněných se turnaj vydařil. Již nyní se začínáme připravovat na jubilejní desátý ročník. Chtěl bych
poděkovat touto cestou hlavnímu partnerovi za překrásné ceny i poháry a dále všem
ostatním partnerům: Drogerie Macek, Ligneta KV, Šlehubr Nejdek, A-Z studio
K.V., Victor Praha, Skleněný palác K.V.,
město Nejdek a mediální partneři: Karlovarské noviny, rádio Dragon.
Stanislav Newiak
Oddíl badmintonuJiskry Nejdek společně s Domem dětí a mládeže Nejdek uspořádal 2 turnaje série Grand prix ČR.
II. ročník WITTE CUP
25.3. 2000 (do 15 let)
Do Nejdku přijelo na II. ročník WITTE
CUPU 26 hráčů z 5 oddílů. Z nejdeckých
si nejlépe vedla Mirka Růžičková.
Výsledky
Dvouhra chlapci
1. Liška (L.F. Plzeň)
2. Fassel (Jiskra Nejdek)
3. Šťastný
7-12. Linhart,Košek; (Nejdek)
Dvouhra dívky
1. Růžičková (Jiskra Nejdek)
2. Zelenková (L.F. Plzeň)
3. Borčíková (Jiskra Nejdek)
Čtyřhra chlapci
1. Liška - Václavík (L.F. Plzeň)

2. Fassel - Šťastný (Jiskra Nejdek)
5 - 8. Linhart - Kamaryt; Slanina - Košek
(Nejdek); Vataščín - Šlehubr (Nejdek)
Čtyřhra dívky
1. Chmelíšková - Zelenková (BKV - L.F.)
2. Růžičková - Borčíková (Nejdek)
Mix
1. Fassel - Růžičková (Nejdek)
2. Karas - Boubínová D. (Doubravka Plzeň)
VICTOR CUP
1.4. 2000 (do 13 let)
Na tomto turnaji se sešlo 33 chlapců a děvčat z šesti oddílů.
Výsledky
Dvouhry chlapci
1. Karas (Doubravka Plzeň)
2. Voráč (BKV Plzeň)
3. Linhart; 9 - 12. Vataščin, Bernášek;
13 - 16. Šlehubr (Nejdek)
Dvouhra dívky
1. Růžičková (Nejdek)
2. Zelenková (L.F. Plzeň)
3. Borčíková; 10. Kudrnová; 11. Nesvedová;
12 - 13 Krajňáková (Nejdek)
Čtyřhry chlapci
1. Karas - Přinda (Doubravka Plzeň)
2. Vokáč - Linhart (BKV Plzeň - Nejdek)
3. Konajlo - Hotový (Baník Most)
5 - 8. Bernášek - Sojka; Šlehubr -Vataščin
(Nejdek)
Čtyřhry dívky
1. Růžičková - Borčíková (Nejdek)
2. Chmelíčková - Zelenková (BKV - Doubravka Plzeň)
5 - 6. Nesvedová - Kudrnová (Nejdek)
Mix
1. Karas - Růžičková (Doubravka Plzeň
- Nejdek)
3. Linhart - Zelenková (Nejdek - Doubravka Plzeň)
4. Přinda - Borčíková (Doubravka Plzeň
- Nejdek)
Stanislav Hejlík

STOLNÍ TENIS

Na stupních vítězů:
2.místo - Tanečková, Levová; 3.místo - Kamarytová, Šlehubrová

V pátek 28.4. uspořádala Zvláštní škola v Nejdku turnaj ve
stolním tenisu. K souboji vyzvala i žáky Základní školy na náměstí. V průběhu zápasů se ukázala velká vyrovnanost obou
vybraných družstev. Zvláštní školu reprezentovali Martin Šandor, Pepa Darvaš, Jan Šandor, Lukáš Šandor. Základní školu
reprezentovalo smíšené družstvo Iva Fasselová, Michal Tokár, Kája Fassel, Petr Schuster a Pavel Schuster.
Vítězství pro svoji školu vybojoval, bez ztráty jediného setu
Kája Fassel.
Umístění jednotlivců:
1. Kája Fassel,
2. Pepa Darvaš,
3. Martin Šandor,
4. Iva Fasselová.
Děkujeme panu Duškovi za skvělou organizaci turnaje
a doufáme, že příští školní rok tuto akci zopakujeme.

Červen 2000
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Dětská radost

Populární postilión
Wolfert z Nejdku

J

edním z nejslavnějších nejdeckých
rodáků byl Wenzel Wolfert, svého
času nejpopulárnější postilión (poštovní kočí) Rakouska-Uherska. Proslul nejen jako vynikající kočí poštovních vozů,
ale především svou virtuózní hrou na
poštovský roh. Největší část svého života sloužil u pošty v Karlových Varech,
kde se stal miláčkem lázeňských hostů.
Všichni cestující chtěli být pasažéry
Wolfertova poštovního vozu, jehož jízdu zpříjemňovaly melodie poštovního
rohu. Mezi Wolfertovy jízdní hosty patřily význačné osobnosti evropského kulturního a politického života. Wenzel
Wolfert se narodil v Nejdku 20. srpna
1820 v poštovské rodině, již jeho otec
Kristián Wolfert byl v Nejdku postiliónem. Také Wenzel vstoupil ve věku 18
let do služeb nejdecké poštovní stanice,
roku 1840 přešel do služeb pošty v Karlových Varech. Zde si svým svérázem
a postiliónským umem získal postupně
ohromný věhlas, říkalo se mu „Nejdecký Wenzel” a kolovala o něm řada historek. Lázenští hosté, zejména pak z vyšších společenských vrstev, chtěli při
svých vyjížďkách do karlovarského okolí jezdit jen s tímto pověstným kočím.

Wolfert si vedl pamětní alba hostů, kam
se mu zapisovali vzácní cestující. Byly
tam zaneseny i takové osobnosti jako
pruský král Vilém, Bismarck, řecký král
Ota, kníže Kamil Rohan a mnozí jiní.
V roce 1864 vezl Wolfert císaře Františka Josefa při jeho příjezdu do lázeňského města z Lokte do Karlových Varů
v ekvipáži s 22 koňmi. Císař byl Wolfertovou jízdou a melodiemi jeho poštovského rohu nadšen. Na císařovu
počest pak Wolfert ještě troubil poštovským rohem ze skály Jeleního skoku
v Karlových Varech. V záznamech pamětníků oné události čteme, že „…
Wolfertovy melodie jako by padaly z nebe.” Císař pozval postilióna k sobě, zapsal se mu do alba hostů a odměnil jej
dukáty. Při císařově odjezdu z Karlových Varů jej Wolfert vezl do Bečova.
Během dlouhých let své vzorné služby
byl slavný postilión poctěn řadou vysokých vyznamenání zemské poštovní
správy. Ze zdravotních důvodů opustil
Wolfert poštovní službu 6. prosince
1868. Koupil si dům v Rybářích, kde žil
až do své smrti dne 29. dubna 1877.
PhDr. S. Burachovič

Pod tímto názvem proběhla v dubnu
v nejdeckém kině netradiční výstava výtvarných prací žáků základních škol a ZUŠ.
Výtěžek prodejní výstavy činil necelých
osm tisíc korun a bude použit na nákup
rehabilitačních pomůcek pro postižené děti
z integrované třídy novohamerské mateřské školy.
Občanské sdružení Dětská radost děkují všem, kteří se na výstavě podíleli a především těm, kteří nákupem uměleckých děl
podpořili tuto jedinečnou akci.
Věříme, že se nám podaří podobnou
výstavu zopakovat a že nám zůstanete příznivě nakloněni.
OS Dětská radost

NÁBYTEK
NOVÝ - POUŽITÝ
Miloslava Tesařová,
Karlovarská 1190, Nejdek
(pod samoobsluhou u truhlárny)

BAZAR - komisní prodej
Po - Pá 10:00 - 17:00;
So 10:00 - 12:00; Ne 10:00 - 16:00

KUCHYŇSKÉ LINKY
V prodeji i na objednávku. Zaměření
a cenová kalkulace zdarma, možnostb
dopravy a montáže.

ELEKTRO

Chcete si pořídit pejska?
V minulých vydáních NRL jste na tomto místě mohli najít nabídku odchytové
stanice v Nejdku k odebrání ztracených či opuštěných „nejlepších přátel člověka“. Jelikož se tento způsob osvědčil a většina pejsků má již své nové domovy,
představujeme vám nyní další, kteří teprve na své nové pány čekají.
Všichni psi jsou veterinárně vyšetřeni, mají očkovací průkaz a jsou okamžitě
k odebrání na základě sepsání smlouvy. Veškeré informace týkající se odchytové stanice a přebírání psů zajišťuje stálá služba Městské policie přímo v budově MěP nebo na telefonu 3826 629 - strážník Drobek.

Pračky, lednice, mrazáky
a ostatní zboží po dohodě.

Dance
Club
Pá 2.6.

SRDÍČKO
DISCO d.j. Daniel Marek

So 3.6. RUM Párty (rum pouze za 10,-)
d.j. Daniel Marek
Pá 9.6.

DISCO d.j. Daniel Marek

So 10.6. FERNET párty (fernet za 16,-)
d.j. Tomáš Stabenow
Pá 16.6. DISCO d.j. Tomáš Stabenow
So 17.6. BECHER párty (becherovka
za 16,-) d.j.Daniel Marek
Pá 23.6. Pouťová NON STOP DISCO
& STRIP SHOW (vstupné 60,-)
d.j. Dan Marek (Tomáš Stabenow)
So 24.6. Pokračování NON STOP DISCO
KŘÍŽENEC
pes, stáří 1 rok
jméno Benji, barva béžová

NĚMECKÝ OVČÁK
pes, stáří 7 měsíců
jméno Rex, barva černá s hnědými znaky

Pá 30.6. DISCO d.j. Tomáš Stabenow
So 1.7.
JOHNIE WALKER párty
(panák za 20,-) d.j. Daniel Marek

NEJDECKÉ
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FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, náměstí Karla IV. 241
tel.: 017/39 25 216
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
17.6. - 25.8. 2000
Ing. Ivan Kříž a Václav Cihla
Záhadné kruhy v obilí
vernisáž 17.6. v 16:30
PŘEDNÁŠKA A VIDEOPROJEKCE
17.6. 2000 od 17 hodin
Ing. Ivan Kříž
Záhadné kruhy v obilí
Nic naplat, kruhy v obilí jsou tady,
ať chceme nbo ne, stále složitější
a krásnější, s fantazií a řečí tvůrců.
MĚSTSKÉ MUZEUM
náměstí Karla IV. 238
tel.: 017/39 25 702
Stálá expozice s národopisnými sbírkami
z Nejdecka a Krušnohoří
VÝSTAVA
do 18.6. 2000 Nejdek očima dětí
Výstava žáků ZŠ v Karlovarské ul.
od 23.6. 2000
Takový byl Nejdek
fotografie přibližující atmosféru města
v první polovoně 20.století
KINO NEJDEK
program kina viz. str. 7
POHÁDKA
25.6. 2000 v 15 hodin
Pohádka z cyklu o Bacílkovi
Hraje Karlovarské hudební divadlo
Veký sál, vstupné 20 Kč
GALERIE A KAVÁRNA N 211
Nerudova 211, tel. 017/38 25 750
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
10.6. 2000
Sledujte plakáty
DIVADLO
Upozornění pro abonenty Městského
divadla v Karlových Varech
21.6. 2000
P. I. Čajkovskij
Labutí jezero
Odjezd autobusu v 18:25
UPOZORNĚNÍ
Vážení abonenti, protože karlovarské
divadlo rozšířilo vaši abonentní řadu
o jedno představení, bude nutné při
návštěvě divadla vybrat cestovné.
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Nad křížovou cestou svítá
„Jako zelený předvoj se Křížový vrch tlačí až k městským domům, nahoře na čele
nese jako diadém vysoký železný kříž. Dnes
je Křížový vrch a jeho park nejdeckým klenotem, před osmdesáti lety byl však téměř
pustým Střeleckým vrchem, řídce porostlou
strání, která, jak se říká, pražádného zisku
obci nepřinášela a byla oceněna na 250 zlatých.” (Josef Pilz, Geschichte der Stadt Neudek, vydal Obecní úřad Nejdek v 2. vydání
v roce 1923.)
V roce 1840 zemřela vdova po nejdeckém
měšťanovi Anna Häcklová. Neměla žádné
blízké příbuzné, a tak celý svůj majetek ve
výši 28 tisíc zlatých věnovala na zřízení křížové cesty na Střeleckém vrchu. (Křížová
cesta od barokní doby znamená čtrnáct zastavení, na nichž je zobrazena Kristova cesta z Jeruzaléma na Kalvárii.) A tak byla vybudována v letech 1851 až 1858 v Nejdku
křížová cesta a Střelecký vrch (Schiessberg)
byl přejmenován na Křížový vrch (Kreuzberg). Nejdecká křížová cesta neměla
a dosud nemá široko daleko sobě rovné pro
svou délku a nádhernou polohu přímo nad centrem města. Stačí
ujít pár kroků ze středu náměstí a návštěvník se octne na jejím začátku.
Co však vidí? Zcela zničenou dolní kapli, do níž mohlo kdysi
vejít na padesát věřících, čtrnáct holých
kamenných kapliček,
které, zbaveny svých
reliéfních plastik a
veškerých zdobných
prvků z litiny, odolaly vandalům jen díky
své kamenné podstatě a dokonalé práci
tehdejších kameníků.
Po čtrnácti zastaveních u kapliček, kdysi
v noci osvětlených a
tím zdaleka patrných,
najde dnešní poutník
pod vrcholem hory
jen torzo bývalého
kostelíka, který kdysi

zářil nad nejdeckým údolím. Ničení těchto
skvostů začalo po roce 1948 a pokračovalo
s tichým souhlasem „vrchnosti” po celé desetiletí až do našich časů. Nic by proti tomu
nezmohla ani slavná Mrštíkova polemika
Bestia triumphans, jako nepomohla před sto
lety Praze.
A přece! Po padesáti letech zla, které vítězilo, začíná nad křížovou cestou svítat. Díky
iniciativě občanského sdružení JoN a dobré
vůli Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové budou ještě letos opravena první dvě
zastavení na křížové cestě, první a druhá kaplička, které stojí na pozemku, jejž obhospodařuje Lesní správa v Horní Blatné. Ta na
své náklady hodlá obě kapličky opravit, pořídí do nich nové reliéfy z umělého pískovce, které vytvoří na návrh nejdeckého římskokatolického faráře Mgr. Jana Pražana
absolventka hořické sochařsko – kamenické
školy Markéta Horňáková. Rovněž bude
opraveno okolí těchto obou kapliček a u každé z nich bude postavena kamenná lavička.
Ptáte se, proč jen dvě kapličky? Zatím je severozápadní úbočí Křížového vrchu, na
němž byla postavena křížová cesta,
v majetku státu. To se bohdá
změní v roce 2001, kdy
budou podle právě schváleného zákona přiděleny
některé lesní parcely městům a obcím. Doufáme,
že se pak postupně najdou
mecenáši a sponzoři, kteří podle jednotného návrhu, garantovaného sdružením JoN, a po souhlasu
Městského zastupitelstva dají opravit
„svou” kapličku,
aby nejpozději v roce 2008, stopadesát
let po jejím dokončení se nejdecká křížová cesta opět ukázala v celé své kráse.
Za obč. sdružení
JoN
Milan Michálek
Kresba prof. V. Nedbal 21/5 1950

ZUŠ Nejdek informuje
Základní umělecká škola Nejdek zve občany a návštěvníky města nejdek na Závěrečné
koncerty, spojené se Závěrečnou výstavou prací žáků ZUŠ, které se konají 21.
a 22.6. 2000 od 17:30 v sále ZUŠ Nejdek. Zájemci si mohou zakoupit lístky v ceně
10 Kč od 5.6. 2000 v odpoledních hodinách v budově školy u ředitele školy nebo učitelů.
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ
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i ruské válečné námořnictvo. Některé národní vlastnosti jsou věčné.
vstupné: 42 +1 Kč
103 minut, titulky
do 12 let nevhodné

22. - 23. čt, pá 17:30, 20:00

ČERVEN

26. po 17:30, 20:00
1. - 2. AUSTIN POWERS: ŠPIÓN, KTERÝ MĚ VOJEL
čt, pá 17:30, 20:00, USA – Nikdo ho nedokáže porazit a přelstít. Je neodolatelný,
nesmrtelný – a můžete od něj očekávat cokoli! Svět tajných služeb se otřásá
v základech, neboť superagent Austin Powers se opět vydává do akce.
vstupné : 46 + 1Kč, SUP
95 minut, titulky
do 12 let nevhodné

5. po 17:30, 20:00 DER LEBENSBORN: PRAMEN ŽIVOTA
ČR – Zamilovali se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Reprezentantka
čisté rasy Grétka a židovský chlapec Leo se setkali za okupace, kdy vrcholil rasový
program Lebensborn. V té době měli jen jedinou šanci! V hlavních rolích: Monika
Hilmerová, Vilma Cibulková, Michal Sieczkowski.
vstupné : 44 + 1Kč, SUP
107 minut
přístupný

8. - 9. čt, pá 17:30, 20:00

JEDEN SVĚT NESTAČÍ

USA – Když někdo vraždí přímo v sídle MI6, je nutné vyslat po jeho stopě nejlepšího
agenta s právem zabíjet. A tak se James Bond vydává na svoji devatenáctou
filmovou misi, která ho zavede až do Ázerbajdžánu. Opět je tady, aby zachránil
svět! Hrají: Pierce Brosnan, Sophie Marceauová, Denisa Richardsová ad.
vstupné : 46 + 1Kč
123 minut, titulky
přístupný

12. - 13. po, út 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 Suchařípa, Theodora Remundová, Eva Holubová. Režie: Alice Nellis.
vstupné : 46 + 1Kč
104 minut
přístupný

19. po 17:30, 20:00

SVÉRÁZNÝ RYBOLOV

Rusko – Z kultovních národních lovců se stali rybáři, ale jejich návyky se nezměnily.
S šestnácti kartony vodky vyrážejí na kulturní rekreaci, na které se tentokrát podílí

DOGMA

USA – Když se dva padlí andělé chtějí dostat nazpátek do nebe, nadělají přitom
hodně paseky. Obvzláště když jsou neuvěřitelně podobní Mattu Damonovi a Benu
Affleckovi. Komedie o nebeských exulantech a protiandělské koalici.
vstupné: 46 +1 Kč, SUP
130 minut, titulky
přístupnost od 15 let

ŠEST POHŘBŮ A JEDNA SVATBA

USA – Před svatbou je třeba ještě si pořádně užít – v Las Vegas to mají všichni
v popisu práce. V divokém rytmu hudby, alkoholu a drog se při tomhle loučení se
svobodou leckdo rozloučí i se životem. Hodně černá komedie.
vstupné: 42 +1 Kč
101 minut,titulky
přístupnost od 15 let

27. - 28. út, st 17:30, 20:00

SAMOTÁŘI

ČR/Slovinsko – Jsou mladí a hledají své místo v chaotickém světě i vztazích,
které je obklopují. Sem tam někoho potkají, sem tam se s někým rozejdou – ale
ve své samotě nacházejí odpovědi na další otázky. Scénář: Petr Zelenka. Režie:
David Ondříček. Hrají: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov, Ivan Trojan, Jiří Macháček,
Labina Mitevská ad.
vstupné: 52 +1 Kč
103 minut
přístupnost od 15 let

29. čt 17:30, 20:00

KLUB RVÁČŮ

USA – Zpočátku to byla jen zvláštní hra, teď je to drsná realita. Vyznávají terapii
bolesti, krve a chaosu. Nikdo je nedokáže zastavit! Brad Pitt a Edward Norton
v temném existenciálním thrilleru Davida Finchera.
vstupné: 41 +1 Kč, SUP
134 minut, titulky
přístupnost od 18 let

Představení pro děti
30. pá 9:30
O STUDÁNCE S ŽIVOU VODOU
ČR – pohádkové pásmo

vstupné : 9 + 1Kč

64 minut

Připravujeme na červenec 2000
TALENTOVANÝ PAN RIPLEY
DVOJÍ OBVINĚNÍ
JOHANKA Z ARKU
LAZEBNÍK SIBIŘSKÝ
ZÁHADA BLAIR WITCH

PLÁŽ
TÉMĚŘ BEZ ŠANCE
MUŽ NA MĚSÍCI
MISE NA MARS
DOBRÝ STRIPTÉR

pozn.: filmy označené SUP jsou širokoúhlé

MÁME OTEVŘENO OD 10.5. 2000

Více než 1200 druhů kamen a krbů, tedy zaručeně nejširší nabídka v západočeském
kraji: kachlová kamna, více než 90 druhů krbových vložek kombinačních dřevo-uhlí,
plynové, otevřené krby, krby z pískovce, kachlů či mramoru, kachlové sporáky, příslušenství a doplňky ... Hledáte-li kvalitu, přijďte nás navštívit:

KAMNÁŘSTVÍ Ladislav Koutecký
Suchá 191, 362 21 Nejdek
Tel./fax: 017/39 26 356; 0602/111 844
s tímto kupónem máte až do konce června 20% slevu na krbová kamna
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