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110 let železniční trati „Krušnohorský Semmering“

Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.
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Semmering - alpský průsmyk v rakouských
Alpách mezi Dolními Rakousy a Štýrskem
(985 m n.m.), je místo, kudy vede nejstarší
horská železnice. Byla vybudována v letech
1848 - 1854. Se svými tunely, mosty a překonáním velkého výškového rozdílu na poměrně krátké vzdálenosti se Semmering stal synonymem pro další horské tratě, jako je např.
„Pražský Semmering“, postavený v r. 1872
přes Hlubočepy a Prokopské údolí, nebo náš
„Krušnohorský Semmering“, překonávající
kótu 915 m, což je druhá nejvyšší nadmořská
výška dosažená železnicí v Česku.
V druhé pol. 19. století, kdy u nás vznikla
převážná část železniční sítě, to byla právě
železnice, která rozhodovala o příštím osudu dotčeného regionu. Bylo to jasné a všude
stejné. Kde byli městští radní na výši doby
a táhli za jeden provaz se schopnými podnikateli, tam přišla prosperita. Kde vládli zabedněnci, tam i nadále dávaly lišky dobrou noc.
Nejinak tomu bylo i v Krušných horách.
Poslyšte o velkém souboji mezi Hroznětínem
a Nejdkem. To bylo tak:

Foto: Ing. Stanislav Wieser

V roce 1883 byl dokončen projekt na spojení Karlových Varů se Saskem s překonáním
hřebene Krušných hor. Plánovaná trasa vedla
z Karlových Varů do Hroznětína, dále údolím Bystřice přes Merklín do Perninku a pak
přes Horní Blatnou do Johanngeorgenstadtu.
Tento projekt předpokládal kvůli velkému
stoupání mezi Merklínem a Perninkem (až 60
promile) postavení ozubnicové železnice v
tomto úseku a navíc počítal s prokopáním vrcholového tunelu pod Perninkem. V té době
však již vedla železniční trať z Chodova přes
Novou Roli do Nejdku. Nejdečtí vycítili svoji příležitost a zřídili v pravou chvíli ve městě výbor v čele s nejdeckým advokátem dr.
Antonem Grafem, jenž byl pověřen úkolem
vypracovat projekt s využitím již hotového
úseku Nová Role - Nejdek. A tak vznikl v pravou chvíli kvalitní konkurenční projekt, který
vedl železnici dále údolím Rolavy do Nových
Hamrů a pak po úbočí Pajndlu do Perninku.
Tato varianta byla sice delší, ale výhodnější z
hlediska stoupání, které nikde nepřesahovalo
30 promile.
pokračování na str. 2
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110 let železniční trati „Krušnohorský Semmering“

pokračování ze str. 1
Také byla levnější, protože nebylo nutno budovat ozubnicové úseky a dlouhý vrcholový tunel. Tento
konkurenční nejdecký projekt zvítězil a byl
navíc korunován dalším velkým úspěchem:
Dne 2. prosince 1895 byla udělena koncese
ke stavbě místní dráhy Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt skupině koncesionářů, z
nichž většina, ať už firem nebo jednotlivců,
pocházela z Nejdku. Byl mezi nimi i tehdejší
nejdecký starosta Karl Kunzmann. Ustanovila
se akciová společnost pro stavbu této dráhy.
Její kapitál činil necelých milion zlatých. Spolu se státní subvencí téměř 3 miliony zlatých,

s úvěrem, jejž garantoval stát, a s dotacemi
mnoha veřejných i soukromých činitelů a
nejdeckých firem se shromáždil potřebný kapitál. Začaly se vykupovat pozemky. Stavba
trati byla zahájena v roce 1897 a byla dokončena za necelé dva roky.
A pak přišel slavnostní den. V knize Historie
města Nejdku o této události píše autor knihy
Josef Pilz: „Oficiální otevření celé železniční
trati se odehrálo 15. května roku 1899. Ráno,
krátce před osmou hodinou, podle jízdního
řádu vyjel první vlak s ověnčenou lokomotivou na nádraží, kde byl představiteli města
pozdraven pan dvorní rada Jaromír Tuček,
zástupce c.k. Ředitelství státní dráhy v Plzni.“
Byl to pro naše město vskutku velký den a
vítězství, které nepřišlo náhodou. Pohlédněme na své město na přelomu 19. a 20. století,
a budiž nám příkladem a povzbuzením k našim příštím činům.
V roce 1897 byla otevřena kamenná rozhledna na Pajndlu, turistická atrakce celé
oblasti. V témže roce byl na Křížovém vrchu
na místě starého dřevěného kříže, který již
dosloužil, vztyčen nový ocelový kříž, vysoký

7 metrů a vážící 21 metrických centů. V roce
1899 bylo v Nejdku postaveno 24 nových
obytných domů a další ocelový most přes
Rolavu. V roce 1901 byl otevřen nový městský hřbitov.
Na přelomu století zbývalo již jen pět let
do dne, kdy se v Nejdku poprvé rozsvítilo
elektrické světlo (2. prosince 1905) a pouhých
devět let do vybudování městského vodovodu (uvedení do provozu - 1909).
Železniční trať č. 142, jak je dnes označena,
pozvedla město Nejdek a Porolaví nebývalou
měrou. Zatímco před stavbou místní dráhy
stálo v Nejdku 450 domů a v posledním desetiletí před stavbou železnice přibylo v Nejdku 20 domů, po dokončení stavby byl stejný
počet domů, postaven během jednoho roku,
takže v roce 1915 měl Nejdek již 717 domů.
Vážení čtenáři, pokud se chcete dozvědět
více o historii „Krušnohorského Semmeringu“,
sáhněte po knize autorů Burachoviče, Humlera, Koutného a Wiesera Železnicí Porolavím a přes Krušné hory, kterou vydalo město
Nejdek v roce 1998.
Mgr. Milan Michálek

Program 26. září 2009

Nejdecké nádraží ožije v sobotu 26. září 2009 historií a drážním ruchem. Od 9 do 12
hodin budou na nádraží v Nejdku probíhat výroční oslavy železniční trati. Kromě hlavní
atrakce – parní lokomotivy – si budou moci zájemci a nadšenci prohlédnout kolejová
vozidla vystavená na nádraží. Celé dopoledne budou na nádraží vystaveny dětské práce
soutěže Nejdecká mašinka. Pro potěchu a k poslechu zahrají harmonikář a flašinetáři.
Klenba Ovčího mostu nad Tisovou spolu
s kolejemi symbolizuje svou ,,dvojkou“ druhou
nejvýše položenou železniční trať v ČR.
Foto: Milan Michálek (2008)

09:49 příjezd historického vlaku s parní lokomotivou 354.195 z Karlových Varů
10:00 vystoupení skupiny KV Express
11:00 vyhlášení soutěže Nejdecká mašinka
Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
1.9. - 30. 9. 2009 – Traťováci - výstava fotografií Marcela Šolce
Muzeum v Nejdku
17.9. - výstava „Krušnohorský Semmering 1899 – 2009“

Program bude připraven také ve
stanicích Karlovy Vary, dol. n., Nová
Role, Nejdek, Pernink, Horní Blatná,
Potůčky a Johanngeorgenstadt, kde
budou taktéž vystavena kolejová vozidla nebo budou probíhat jízdy na
historických drezínách a na šlapadlech Slavkovské dráhy.
Stará vodárna na nejdeckém nádraží sloužila
ke „zbrojení“ parních lokomotiv.
Foto: Milan Michálek (1999)

Předprodej jízdenek na zvláštní
vlak bude zahájen 21. září 2009
v infocentru Nejdek a na nádraží
v Nejdku.

Jízdní řád zvláštního vlaku
Karlovy Vary d.n.
Karlovy Vary
Stará Role
Nová Role
Nová Role zast.
Nejdek - Suchá
Nejdek
Vysoká Pec
Nové Hamry
Nejdek – Tisová
Nejdek – Sejfy
Pernink
Horní Blatná
Potůčky
Johanngeorgenstadt

příjezd odjezd pobyt ve stanici
8:00
8:08
8:10
2
8:16
8:18
2
8:31
9:25
54
9:32
9:35
3
9:41
9:44
3
9:49
10:40
51
10:53
10:56
3
11:04 11:20
16
11:26
11:28
2
11:35
11:37
2
11:48
12:13
25
12:20
12:35
15
12:47
13:10
23
13:12

Vlak nestaví ve stanici Nejdek – Oldřichov, Nejdek zast.
a Potůčky zast.

Johanngeorgenstadt
Potůčky
Horní Blatná
Pernink
Nejdek – Tisová
Nové Hamry
Vysoká Pec
Nejdek
Nová Role
Stará Role
Karlovy Vary
Karlovy Vary d.n.
Motoráček na 29. km nad Tisovou

Foto : Milan Michálek (2001)

příjezd odjezd pobyt ve stanici
15:00
15:04
15:15
11
15:32
16:06
34
16:14
16:20
6
16:35
16:37
2
16:42
16:47
5
16:54
16:56
2
17:08
17:15
7
17:30
17:40
10
17:50
17:52
2
18:00 18:20
10
18:28

Vlak nestaví ve stanici Potůčky zast., Nejdek – Oldřichov,
Nejdek zast., Nejdek – Sejfy, Nejdek – Suchá a Nová Role zast.

Na oslavy vás zve Železniční spolek Klub M 131.1 spolu s Českými drahami, a.s.,
městem Nejdek, městy a obcemi v regionu a dalšími organizacemi.
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Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA,
ze dne 23. červENCE 2009
vzalo na vědomí informaci, že v písemném usnesení z 14. zasedání ZM nebyly
shledány závady;
schválilo následující rozpočtové opatření:
OISM - Opravy a údržba komunikací + 2 500
tis.Kč, investice do veřejných komunikací - 2
500 tis. Kč;
neschválilo souhlasné prohlášení o převodu lesních pozemků dle uvedených parcelních čísel od Lesů ČR, s. p., LS Horní Blatná
do vlastnictví města Nejdku o celkové výměře
102,9204 ha a nevzalo na vědomí, že na
zbývajících 24,4313 ha vysouzených lesních
pozemků nemá město Nejdek právní nárok;
schválilo podání žádosti o dotaci v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt ,,Zastřešení a opláštění zimního stadionu
Nejdek – Stavba zastřešení ledové plochy“ v
oblasti podpory 1.2 - Podpora revitalizace
a regenerace středních a malých měst, výše
celkových nákladů projektu je 26,950.485,Kč; zajištění financování projektu ,,Zastřešení
a opláštění zimního stadionu Nejdek – Stavba zastřešení ledové plochy“ dle podmínek
Regionálního operačního programu NUTS

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

II Severozápad pro období 2007 – 2013, a
to: a) předfinancování projektu z prostředků
města Nejdku ve výši 100% celkových nákladů projektu, tj. 26.950.485,- Kč, b) finanční
zajištění tohoto předfinancování bude kryto
z vlastních prostředků města Nejdku, zajištěno z úvěru, c) výše spolufinancování projektu
bude minimálně 7,5% celkových způsobilých výdajů, tj. 2,014.693 Kč a nezpůsobilých
výdajů ve výši 87.911 Kč; podání žádosti
o dotaci v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad pro období
2007 - 2013 na projekt ,,Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek– Stavba zázemí zimního stadionu“ v oblasti podpory 1.2
- Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, výše celkových nákladů
projektu je 22.843.497 Kč; zajištění financování projektu ,,Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek – Stavba zázemí zimního stadionu“ dle podmínek Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad
pro období 2007 – 2013, a to: a) předfinancování projektu z prostředků města Nejdek
ve výši 100% celkových nákladů projektu, tj.
22.843.497 Kč, b) finanční zajištění tohoto

předfinancování bude kryto z vlastních prostředků města Nejdek, zajištěno z úvěru, c)
výše spolufinancování projektu bude minimálně 7,5% celkových způsobilých výdajů, tj.
1,706.669 Kč a nezpůsobilých výdajů ve výši
87.911 Kč; dále schválilo uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., s těmito základními parametry:a) typ a výše úvěru: municipální, až do výše 4 mil. Kč, b) účel
úvěru: investiční a projektové akce města, c)
splatnost: 31. 12. 2014, d) úroková sazba: až
do výše 1M PRIBOR + pevná odchylka 1,15
% p. a. a pověřilo starostu města podpisem
úvěrové smlouvy; obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 2/1999 o zřízení účelového fondu
na opravy, modernizaci a rozšíření bytového
fondu a o pravidlech pro poskytování úvěru;
převod zůstatku bankovního účtu zrušeného
Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši cca 2 340 tis. na základní bankovní účet města.

Zápis v plném znění se zveřejňuje
na úřední desce města Nejdku
a na webových stránkách města
www.nejdek.cz

Město podalo dvě žádosti o dotaci
z ROP NUTS II Severozápad
Město Nejdek podalo žádosti o dotace z
Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad na dva projekty. Prvním projektem je Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek – Stavba zastřešení ledové plochy a druhým Zastřešení a opláštění zimního
stadionu Nejdek – Stavba zázemí zimního
stadionu.
Celkové náklady prvního projektu jsou 26

950 485 Kč a druhého projektu 22 843 497
Kč. V případě, že město získá dotace na oba
projekty, budou náklady města pouhé 3 897
184 Kč, tzn. 7,8% z celkových nákladů na
realizaci. Zpracovatelem žádostí o dotace,
včetně příloh, byla firma DTFM s.r.o., z Bečova nad Teplou, zastoupena Ing. Tomášem
Dubským.
Žádosti byly vedením města úspěšně

předloženy dne 11.8.2009 na Oddělení administrace projektů územní odbor realizace
programu (OAP ÚORP) v Karlových Varech,
a to za asistence zpracovatele žádosti. Proces
hodnocení žádostí se skládá ze tří částí a o
konečném výběru projektů, kterým bude dotace poskytnuta, rozhodne Výbor regionální
rady. 		
Andrea Kadlecová,
odbor OISM
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Upozornění pro občany:
Upozorňujeme občany, že dne 30.
9. 2009 je splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za II. pololetí
roku 2009. Poplatek platí každá
fyzická osoba, která je přihlášena k
trvalému pobytu v Nejdku a sazba
poplatku činí 250,- Kč. (Obecně
závazná vyhláška města Nejdku č.
4/2008 o místních poplatcích.)
Andrea Jančíková,
referent OE

Z důvodu úspory elektrické energie
bude postupně prováděn útlum veřejného osvětlení.
Jedná se o tyto lokality:
nám.Karla IV, sídliště Rolavská,
sídliště Okružní, sídliště 9.května, dále ulice Poštovní, Bratří
Čapků, Karlovarská.
Vypnutí části osvětlení (každá druhá
lampa) bude v období od 23 do
5 hodin. Děkujeme za pochopení.
Leoš Jílek,
odbor OISM

Pozvánka:

Zveme vás na
16. zastupitelstvo města,
které se bude se konat
10. září 2009 od 15 hod.
v kinokavárně.
Oznámení:
ÚŘAD PRÁCE
V KARLOVÝCH VARECH
odbor státní sociální podpory
kontaktní místo Nejdek

Oznamujeme, že je nutné k žádostem
o přídavek na dítě doložit potvrzení
o studiu pro ročník 1994 a starší.
Do 31.10.2009 je třeba k žádostem
doložit příjmy roku 2008.
Formuláře je možné vyzvednout
v úředních hodinách
PO, ST 8:00 – 11:15 a 12:00 – 16:45

září 2009
žádost o dotaci
na zateplení základních škol

Město Nejdek podalo žádost o dotaci v
rámci Operačního programu životního prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádost byla podána
v rámci prioritní osy 3 – Udržitelné využívání
zdrojů energie, oblasti 3.2 – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblasti 3.2.1 – Realizace
úspor energie na projekt „Zateplení objektů
Základní školy na náměstí Karla IV. a zateplení objektů Základní školy, Karlovarská ul.
v Nejdku“.
Výše dotace byla stanovena na 90 % celkových způsobilých nákladů a byla ponížena
o úspory, které realizací projektů vzniknou ( v
tomto případě úspory za vytápění objektů).
Celkové náklady projektu jsou 37,5 mil. Kč, z
toho způsobilé náklady 32 mil. Kč. V případě,
že město dotaci získá, budou náklady města
na realizaci necelých 8,5 mil Kč , tzn. 22, 4 %
z celkových nákladů.
Hlavním dodavatelem a koordinátorem
projektu byla firma KARYA KV, s.r.o., z Karlových Varů a jejím hlavním subdodavatelem,
který žádost o dotaci, včetně příloh zpracoval, byla firma Redi - regionalistika, ekologie,
developing, investice, spol. s r.o., z Karlových
Varů. Žádost byla vedením města úspěšně
podána dne 14.8.2009 na Krajském pracovišti
Státního fondu životního prostředí v K. Va-

rech, a to za asistence zpracovatele žádosti.
Nutné je říci, že město svedlo náročný boj
s časem. XI. Výzva Ministerstva životního
prostředí k podání žádostí u prioritní osy 3,
odkud město dotaci žádalo, byla nečekaně
časově omezena. Příjem žádostí o podporu
byl ukončen již 17. srpna, oproti původně stanovenému termínu pro podání žádostí, který
byl do 30. září. Důvodem bylo dosažení 7,5
mld. Kč z prostředků EU u písemně došlých
žádostí (tj. 150% alokace na tuto prioritní
osu). Proto bylo nutné jednat velmi rychle.
Projektová dokumentace byla dokončena
30. července, a proto na zpracování a zajištění všech potřebných dokladů zbývalo velmi
málo času. Ve chvíli podání žádosti městem
byl stav všech přijatých žádostí z této výzvy
na 120% ze 150% možných! Velký dík patří
pracovníkům Magistrátu města Karlovy Vary,
oddělení památkové péče, ale i všem členům
projektového týmu, který se skládá především z pracovníků Městského úřadu Nejdek
za vstřícnost a odvedenou práci.
Nyní nám nezbývá než vyčkat, zda náš
projekt bude z množství projektů z celé
České republiky mezi těmi úspěšnými. Výsledky schvalování se dozvíme v lednu
2010.
Andrea Kadlecová,
OISM

Velké letní investice v našem městě
Realizace nejvíce viditelných investic města
probíhá v současné době v ulicích Osvětimské, Jiráskově a Karlovarské. Současně s městem Nejdek realizují své investiční akce v této
lokalitě i Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. (zhotovitel firma EUROVIA CS a.s.) a ČEZ Distribuce a.s. (zhotovitel
SEG s.r.o.). Investice krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje, p.o., spočívá ve
vybudování oddílné kanalizace, rekonstrukci
komunikace a vybudování parkovacích stání.
Investice ČEZ Distribuce a.s., pak v rekonstrukci distribuční sítě nízkého napětí díky
které budou vzdušná vedení zrušena a ta
nová již budou umístěna v zemi.
V první polovině července byly zahájeny
stavební práce v ulici Osvětimské. Předmětem investice města v této ulici je napojení
dešťových svodů jednotlivých bytových a rodinných domů na novou dešťovou kanalizaci
a rekonstrukce chodníků. Současně s realizací
těchto prací si většina domů odizolovala spodní stavbu
domu a provedla
odvodnění. Komplikací při realizaci
je náročná koordinace prací všech
zúčastněných, které
probíhají najednou.
V rozpočtu města
jsou na tuto investiční akci schváleny
finanční prostředky ve výši 2,5 mil.
Kč. Zhotovitelem je
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,
z Otovic a konečný

termín dokončení je stanoven nejpozději do
15.10.2009. Přesný termín dokončení závisí
také na dalších subjektech podílejících se na
rekonstrukci ulice Osvětimské.
Další investicí města, která se začala realizovat od začátku měsíce srpna v této lokalitě, je rekonstrukce veřejného osvětlení, která
probíhá v souběhu s rekonstrukcí distribuční
sítě NN společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Realizace probíhá v ulicích Osvětimské, Jiráskově a Karlovarské. Zhotovitelem je Werner
Hüttner - Sdružení Hüttner z Nejdku. Realizace by měla být dokončena nejpozději do
15.10.2009 a měla by město přijít na necelých
760 tis. Kč.
Velmi se omlouváme všem občanům za
ztížené podmínky v této lokalitě a věříme, že
realizace těchto investic bude dostatečnou
omluvou
Andrea Kadlecová,
OISM

Foto: Andrea Kadlecová
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„ANALOG“ NA NEJDECKU A KARLOVARSKU končí 30. ZÁŘÍ 2009

Zemské analogové TV vysílání z vysílače Plzeň – Krašov, Jáchymov - Klínovec a současně i řady dalších menších vysílačů bude
30. září 2009 ukončeno. Od 1. října tak nebude možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. Přechod na digitální televizní vysílání se týká pouze těch,
kteří přijímají zemské analogové televizní
vysílání (tzn. „přes anténu“).
Přechod je možné vyřešit třemi způsoby:
• zakoupením set-top-boxu (převaděče

signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor
• nebo zakoupením televizoru s vestavěným digitálním tunerem (DVB-T),
• nebo využitím nabídky kabelové, satelitní
nebo internetové televize.
Přechod na digitální TV vysílání se netýká
těch, kteří přijímají televizní signál přes kabelovou TV, satelit nebo internet - televize jim
i bez úprav bude fungovat i po 30. září.
Více informací o přechodu na digitální televizní vysílání najdete na webových strán-

kách www.digitalne.tv. Pro ty, kdo nemají
přístup k internetu či dávají přednost komunikaci po telefonu, je zřízena bezplatná telefonní linka 800 90 60 30, která je v provozu
v pracovní dny od 8 do 19 hodin.
Na digitální vysílání je nutné přejít nejpozději
do 30. září. Digitální vysílání je již plně v provozu a není třeba na nic čekat.
Z podkladů firmy ORIN CZ a www.digitalne.tv

Ing. Dita Míková,
vedoucí OK

Město Nejdek má nové WC pro veřejnost

Sociální zařízení pro širokou veřejnost bylo
vybudováno v ulici Poštovní u parkoviště za
drogerií. Tato akce přišla město zhruba na 1,4
mil. Kč a zhotovitelem je firma ALLKON, s.r.o.,
Meziboří.
Zařízení je jednopodlažní s bezbariérovým
přístupem z chodníku v ulici Poštovní. Vnitřní
část budovy je řešena samostatnými oddělenými přístupy pro jednotlivé sekce: pánské
místnosti se třemi pisoáry a jednou kabinkou
s modrými obklady, dámské místnosti se dvěma kabinkami s obklady v zelené barvě a také
samostatným bezbariérovým WC pro imobilní občany. Dále je zde oddělený prostor pro
obsluhu a technická úklidová místnost.
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v památkové zóně města Nejdku, byla

pro fasádu zvolena barva
v přírodním odstínu, aby
korespondovala s okolním
prostředím a svým vzhledem vhodně doplňovala
okolní zástavbu.
Sociální zařízení by mělo
sloužit nejen občanům
města Nejdku, ale i návštěvníkům, kteří do našeho města zavítají. Předpokládané zahájení provozu
je podzim letošního roku,
po zkolaudování objektu.
Alena Volná,
OISM

Foto: Andrea Kadlecová

V průběhu prázdnin zasahovali nejdečtí hasiči u 22 událostí

V období prázdnin vyjeli hasiči třikrát k
nahlášenému požáru. Hasili například seno v
Děpoltovicích, ale byli vysláni také na pomoc
při požáru výškové budovy v Chodově.
Ze tří zaznamenaných dopravních nehod byla nejvážnější nehoda v Pozorce, kde
se první srpnovou sobotu střetla dvě osobní vozidla. Společně s hasiči z Pozorky jsme
asistovali při transportu zraněné osoby do
prostoru fotbalového hřiště, kam musel pro
zraněného přiletět vrtulník Letecké záchranné služby.
V ostatních případech se jednalo o likvidaci

rojů nebo hnízd bodavého hmyzu, olejových
havárií či odstranění padlých stromů. Jedenkrát vyjeli hasiči k planému poplachu.
Kromě zásahové činnosti se hasiči z Nejdku
zúčastnili také ukázek své techniky a umění
na letních táborech či v kempech.
Při pohledu do statistik byly letošní prázdninové měsíce počtem výjezdů průměrné.
Za posledních deset let měli hasiči z Nejdku
nejvíce výjezdů o prázdninách v roce 2003,
bylo to celkem 49 nahlášených událostí, nejméně potom v roce 2005, kdy vyjeli celkem
čtrnáctkrát.

Končí prázdniny a nyní pilně připravujeme
zajištění tradiční soutěže v požárním útoku O
plaketu svatého Floriána. Letošní již 16. ročník
přivítá 3. října v Nejdku opět velké množství
soutěžních družstev, která budou bojovat o
prvenství nejen v této soutěži, ale zároveň
i o závěrečné body do krajské ligy v tomto
sportu.
Srdečně vás zveme 3. října od 9 hod.
na parkoviště pod hasičskou zbrojnicí
na soutěžní klání.
Těšíme se na vás
Hasiči NEJDEK

Parkoviště u polikliniky dělí od řeky Rolavy bezpečné zábradlí

V měsíci červenci investovalo město
Nejdek bezmála 100 tis. Kč do vybudování
zábradlí, které odděluje prostor mezi parkovištěm pod nejdeckou skálou a řekou Rolavou. Hlavním důvodem této investiční akce
bylo vyslyšení připomínek občanů města k
bezpečnosti parkování.
Zábradlí dodala a nainstalovala firma Petr
Halecký – zámečnictví z Karlových Varů. Je
vyrobeno ze žárově pozinkovaných ocelových profilů. Tato varianta je poněkud nákladnější, ale oproti typům zábradlí s nátěrem, který je nutné pravidelně opakovat, jsou
finanční prostředky vynaloženy efektivněji.
V dalších letech město plánuje v tomto
úseku opravu a sanaci mostu přes řeku Rolavu mezi ulicí Závodu míru a budovou polikliniky.
Po levé straně mostu, směrem od ulice Závodu míru, je na nábřežní stěně řeky Rolavy
umístěno zábradlí, které je ve velmi špatném
technickém stavu. Vlastníkem není město
Nejdek, ale Povodí Ohře, státní podnik, se
kterým možnou opravu řešíme.
Alena Volná,
OISM

Foto: Bc. Šárka Kočanová
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III. ročník soutěže
O nejdecké rozkvetlé okno již zná své vítěze!
Soutěž o nejlépe vyzdobené okno, balkon či předzahrádku, která probíhala v letních měsících v našem městě potřetí, již zná své vítěze.
Komise ve složení DiS. Kristina Hrachovcová – absolventka VOŠ zahradnické, Soňa Sýkorová – Květinka – drogerie Nejdek, Ing. Jindřich
Košner – údržba městské zeleně, Ing. Dita Míková – město Nejdek, Iveta
Drobná – město Nejdek, vybírala ze soutěžních fotografií ve třech kategoriích ty, které nejvíce zaujaly celkovým estetickým dojem, vhodnou
kombinací rostlin, harmonickým sladěním barev a kompozičním uspořádáním. A kdo v jednotlivých kategoriích zvítězil?
• Kategorie A - paní Irena Kašparová, Kraslická 437
• Kategorie B - paní Dagmar Babičová, Závodu míru 1247
• Kategorie C - paní Anna Katušťáková, Okružní 1156
Zvláštní cenu udělila porota panu Stanislavu Holíkovi, Mládežnická 1123, který v Domově se zvláštním režimem „Matyáš“
vybudoval skalku a na ní své umělecké dílo „ hrad Matyáš“.
Své ceny vítězové převzali na městském úřadě. K vítězství jim samozřejmě gratulujeme a zároveň děkujeme nejen jim, ale všem soutěžícím
i vám, kteří svá okna, balkony a předzahrádky barevnými květinami zdobíte a činíte tak naše město barevnějším a krásnějším.
Fotografie z předání cen vítězům a také všechny soutěžní fotografie,
jejichž počet každoročně vzrůstá, budou umístěny v průběhu měsíce
září na internetových stránkách města www.nejdek.cz , kde je můžete
zhlédnout. Věříme, že pro mnohé z vás se stanou zdrojem nápadů a
zachováte nám svou přízeň i v příštím, již IV. ročníku soutěže.
Zajímavostí letošního ročníku je skutečnost, že nám své fotografie zaslala i firma Witte Nejdek, která sice nespadá do soutěžních kategorií,
ale úpravou svých prostranství chtěla inspirovat občany i místní firmy ke
zkrášlování prostředí.
Ani město samotné nestojí, co se týče květinové výzdoby, stranou. Od
vyhlášení I. ročníku soutěže zdobíme pravidelně balkon radnice a okna
knihovny, od loňského roku nádoby s květinovou výzdobou na náměstí
a v letošním roce jsme poprvé zřídili barevný záhon na ulici Karlovarské.
Výzdobu ve městě k naší radosti nikdo úmyslně neničí a vaše ohlasy jsou
pro nás velkou motivací ji v příštím roce zopakovat a možná také rozšířit.
Sponzoři soutěže: město Nejdek, firma Fortygo,
firma Ing. Jindřich Košner
Iveta Drobná,
místostarostka

Kategorie A - květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek
rodinných domů - vítěz - p. Kašparová

Kategorie B - květinová výzdoba oken a balkonů bytových
a panelových domů - vítěz - p. Babičová

Pozvánka pro seniory:
Vážení a milí senioři,
blíží se měsíc říjen a s ním též významné datum
1. říjen - mezinárodní Den seniorů. Dovolte, abychom
vám jménem města Nejdku, k vašemu svátku popřáli
mnoho zdraví, elánu a dobré nálady. Rádi bychom vás
potěšili malým dárkem, a proto vás srdečně zveme ve
středu 30. září v 15 hodin do kina na novou komedii
Marie Poledňákové Líbáš jako bůh. Tento film jsme
pro vás nevybrali náhodou, zájem o něj vzešel právě
od vás, důchodců místního Klubu seniorů.

Kategorie C - květinová výzdoba předzahrádek bytových
a panelových domů - vítěz - p. Katušťáková

Deset vylosovaných návštěvníků obdrží malý dárek.

Vstupné zdarma.

Přejeme vám příjemnou zábavu a těšíme se na setkání s vámi.
Iveta Drobná,
místostarostka
Zvláštní cena poroty - p. Holík
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Poděkování:
Děkujeme městu Nejdku za květinovou výzdobu a především za
nový záhon na Karlovarské ulici. Pro
nás občany, žijící v této části města, jsou milým zpestřením všedních
dnů. Ještě jednou velké díky všem
a zvláště Ing. Jindřichu Košnerovi,
který o záhony pečuje.
Za nejdecké občany z Okružní ulice
Anna Buriánová, Ludmila Poláčková, Marie Matuščáková

Děkujeme panu řediteli a učitelům
ZUŠ za spolupráci v uplynulém
školním roce. Nezapomenutelným
zážitkem pro nás byl jarní koncert
ZUŠ, který jsme mohly navštívit.
Zejména děkujeme p. učitelce Janků, která nám umožnila zúčastnit se
soutěže v Karlových Varech - Tvoříme z víček a p. učiteli Ronešovi, bez
jehož pomoci by se neuskutečnilo
naše závěrečné vyhodnocení školního roku v kině.
Přejeme všem hodně úspěchů v novém školním roce.
Děti a učitelky I.st.
ZŠ Nejdek, náměstí

Upozornění pro seniory
Co jsme pro vás
po prázdninách připravili:
• 11.9.09 v 8:00 odjezd z autobus.
nádraží a zast. u Rolavy na Svatou Horu do Příbrami s návštěvou
zámku v Březnici. 			
Poplatek 120 Kč.
• 22.9.09 v 10:26 odjezd vlaku
z Nejdku do Potůčků. 		
Program - plavání v krytém bazénu.
Na měsíc říjen připravujeme zábavné odpoledne. Vloni měl podobný program veliký úspěch, a proto
tuto akci opakujeme dne 19.10. od
14 hod. v kině. Přijde mezi nás harmonikové duo ze Štáhlav Renáta a
Josef Pospíšilovi. Říká se, že jsou to
mistři svých nástrojů a hlavně poslové dobré nálady. Program organizujeme společně s osobami postiženými civilizačními chorobami,
přístup bude možný i pro vozíčkáře.
Zveme proto již dnes všechny, kteří
mají tuto zábavu rádi.
Eva Rudolská,
Klub seniorů
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Český červený kříž
ve víru výročí a povodní

Nejvíce významný byl pro Červený kříž
předprázdninový červen. Dne 14.6. proběhl
Světový den dárců krve a 24.6. uplynulo 150
let od bitvy u Solferina v Severní Itálii - impulzu ke zrodu Červeného kříže, o který se
zasloužil Švýcaran Henri Dunant.
Nejvíce vyčerpávající byl však konec června
a začátek prázdnin, a to zejména pro oblastní
spolky ČČK v místech zasažených bleskovými
povodněmi na Moravě a v jižních Čechách.
Ani náš Oblastní spolek Karlovy Vary nezahálel s pomocí a vyslal auto do zasažených míst
v Jižních Čechách s materiální humanitární
sbírkou. Tímto bych chtěla poděkovat ASIA
BISTRU U ŠKOLY, které nám vyšlo vstříc a poskytlo nám zásobu instantních jídel, součást
požadavku humanitární pomoci, za poloviční
cenu.
Další věci, které poskytla naše Místní skupina Nejdek na základě požadavků, bylo lůžkové povlečení a ručníky. Šance oslovit naše
občany o pomoc s materiální humanitární
sbírkou byla minimální, měli jsme na ni tři dny
a polepená výloha s prosbou o pomoc na to
nestačila. Ale i tak děkujeme těm, kteří poskytli jakoukoliv pomoc oblastem zasažených
ničivými povodněmi. Jinak veškeré informace
o činnosti Českého červeného kříže během

letošních povodní najdete na:
www.cervenykriz.eu.
Připravujeme:
POCHOĎÁČEK ČČK
Dne 19.9.2009 Vás srdečně zveme na
tradiční pochoďáček ČČK s ukázkami první pomoci. Start bude jako vždy ve 14 hod.
a pozor, tentokrát měníme trasu. Sraz je před
lékárnou U Zlatého lva. Více na plakátech,
které budou včas rozvěšené po městě.
KROUŽEK ČČK PRO DĚTI
Chcete se stát malým zdravotníkem? Nebo
se aspoň chcete něco dovědět o poskytování
první pomoci, o tom, jak se zachovat v situacích ohrožujících život, ať již se jedná o ten
vlastní nebo něčí? Jak se zachovat, když se
ztratíte např. v lese nebo ve velkém městě,
když u sebe nebudete mít zrovna mobilní
telefon? Nebo na co která bylinka je, jak ji
poznat a použít ve volné přírodě? Jak pracuje IZS (Integrovaný záchranný systém)?
Toto a mnohem více se dovíte v našem novém kroužku pro děti od 6 do 15 let, který se
schází každý čtvrtek od 1.10.09, vždy v 16:30
hod. Přihlášky s podrobnostmi si můžete vyzvedávat od 1. do 14.9. v lékárně U Zlatého
lva.
PharmDr. Eliška Fejksová

Rodinné centrum Zvoneček
informuje

Příměstský tábor
Celkem dvacet dětí prožilo jeden prázdninový týden spolu s námi. Příměstský tábor
(děti přicházejí ráno a odcházejí odpoledne
domů) pořádalo RC Zvoneček poprvé, ale jistě ne naposledy.
Ten letošní se nesl v duchu doby chrabrých
rytířů a sličných dam. Rytířský turnaj, vlastnoručně vyrobená zbroj, slavnost pasování na
rytíře, výlet do Karlovarského podzemí – to
jsou jen střípky zážitků, které si děti odnášely.
Velké poděkování patří především SOŠ a
SOU Nejdek za pronájem prostor a velkou
ochotu pomoci při realizaci tábora a také
šikovným lektorkám – Silvě, Štěpánce, Karin
a Máce, které připravily báječný program a
zajišťovaly chod tábora organizačně.
Zápis do kurzů
S novým šk. rokem se rozběhnou vám známé kurzy - Hrátky s batolátky, šachový kroužek, odpolední výtvarka, náboženství pro
děti, angličtina pro dospělé.
Zápis do kurzů a informace o nich vám

poskytneme 7. - 9. září od 10 do 12 hod. a od
14 do 16 hod. v RC Zvoneček. Podrobné informace lze získat na tel. 733 397 196 (Silva).
Je možné hlásit se do kurzů Předporodní
příprava a Masáže kojenců. Otevřeny budou
pouze při dostatečném počtu zájemkyň.
Připravujeme na září
Opět chystáme - Putování za pečenou
bramborou. Víkendové putování s noclehem
pro celé rodiny, zábavný program, pouštění
draků, pečení brambor v ohni. Máte-li chuť
se k nám přidat, sledujte plakáty ve městě.
V září se také uskuteční tvořivá dílna pro
malé i velké – Vzpomínky na prázdniny. Spolu
s lektorkou Bárou si můžete vyrobit zvonkohru z mořských mušlí. Termín bude upřesněn
na plakátech.
Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku a těšíme se na shledání na
některé z našich akcí.
Bc. Barbora Částková,
Dětský svět Nejdek

Pozvánka na zájezd
Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Nejdek ve spolupráci s Městským úřadem
v Nejdku si vás dovoluje opět pozvat na zájezd, který se koná v sobotu 19. září 2009.
Program zájezdu:
Návštěva klášterního areálu a zámeckého parku v Ostrově, prohlídka okruhu včetně průvodce, výstava „KOČKOHRÁTKY“. Posezení a oběd v hotelu Panorama v Jáchymově. Zde je
možné zhlédnout výstavu saní a lyží, zajištěna je reprodukovaná hudba k poslechu i k tanci (vstup zdarma). Odjezd autobusu je v 10 hodin z autobusového nádraží se zastávkou
u „Rolavy“.
Závazné přihlášky můžete podat v CK SELMA TRAVEL Nejdek, nám. Karla IV. 127 u paní
Kantové nebo na tel. čísle 737 388 546 u paní Jandové. S ohledem na kapacitu autobusu je
dobré si včas zajistit účast na zájezdu, nejpozději do 10. září 2009. Jednotná cena zájezdu
je 30 Kč za osobu + vstupné 30 Kč.
Ludmila Jandová,
SPCCH, ZO Nejdek
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Předávání výučních listů

Dne 23. června 2009 byly v obřadní síni
města Nejdku předány výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce absolventům
Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek.
Učební obor nástrojař úspěšně dokončilo
šest chlapců a spolu s nimi i osm děvčat v
oboru krejčí. Dále tři chlapci získali výuční list
v učebním oboru zámečnické práce a údržba. Jako každý rok, tak i letos byli úspěšní naši
kuchaři a výuční list v oboru kuchařské práce
si převzalo devět absolventů.

Předávání výučních listů - krejčové

Dne 24.6. byly slavnostně předány výuční
listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce dalším čtrnácti absolventům tříletého učebního
oboru kuchařské práce v Karlových Varech.
Všem absolventům blahopřejeme a přejeme jim úspěch nejen v profesním, ale i
osobním životě. Děkujeme starostovi města
Nejdku panu Ing. Vladimíru Bendovi a řediteli
školy panu Mgr. Josefovi Dvořáčkovi za předání výučních listů a závěrečných vysvědčení
a slečně Šárce Skořepové za bezchybnou organizaci celé akce. Poděkování patří též firmě

Witte Automotive Nejdek za dárek pro vyučené nástrojaře.
Dovolujeme si upozornit, že pro školní rok
2009/2010 máme ještě volná místa v tříletých
učebních oborech nástrojař, krejčí a zámečnické práce. Volná místa jsou také ve čtyřletém učebním oboru mechanik, který je zakončen maturitní zkouškou.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách školy www.sosnejdek.cz.
Jiří Malý a Pavel Bráborec,
učitelé

Foto poskytl autor článku

Foto poskytl autor článku

Vyhodnocení práce školního
parlamentu ve školním roce 2008/2009

1. Podařilo se nám po bouřlivé, ale demokratické debatě vypracovat a schválit kvalitní a konkrétní koncepci slušného chování. Pod tzv. „poslancův etický kodex“, motto „Máme stále otevřené oči“ se každý poslanec podepsal a ukázal všem ostatním žákům, že jde příkladem.
2. Bylo zvoleno velmi schopné vedení ŠP - Holý, Gondeková, Pavlů, Horňáková, Antonová - které společně s koordinátorem připravovalo
program každé schůze. Byl vždy vyhotoven zápis z jednání a předložen vedení školy.
3. Parlament pracoval na demokratických základech a vždy uplatňoval demokratické principy, např. respektovat nadpoloviční většinu (celkem měl ŠP 17 poslanců), dávat pozměňovací návrhy, chovat se podle jednacího řádu, snažit se pro svůj návrh, získat podporu dalších
poslanců, dbát o fungování poslaneckých klubů, o komunikaci s vedením školy, hledat společná řešení s ředitelem školy Mgr. Gubičem.
4. Parlament se stal patronem dvou významných soutěží na naší škole. Projektová práce tříd „slušné chování“ a hlavně celoroční „úklidová
soutěž“, která byla slavnostně vyhlášena v květnu s motivačním odměnou na školní výlet od vedení školy, 1. místo – 9. A, 2. místo - 6. B,
3. místo – 7. B.
5. Ve druhém pololetí školního roku se nám konečně podařilo najít ve ŠP rozumný kompromis a vyzkoušet si aktivitu v praxi – pomáhat
učitelům při dozorech. Jedná se především o chodbu u tělocvičny, kde je situace velmi nepřehledná a poslanecká pomoc se zde osvědčila.
Bohužel, ne každý poslanec přistupoval k úkolu zodpovědné osoby spolehlivě a stoprocentně.
6. Nepodařilo se nám více ovlivňovat a upozorňovat žáky naší školy na slušné chování. Každý poslanec musí být pyšný a hrdý na to, že je
součástí ŠP a motto, které máme musí být plněno do puntíku.
7. Chci všem poslancům za celoroční práci moc poděkovat a v novém školním roce budeme ještě lepší. 				
			
Jan Tóth,
koordinátor ŠP - ZŠ nám. Karla IV.

KONCERT
JESUS CHRIST
SUPERSTAR
Dne 26.6.2009 proběhl v evangelickém
kostele charitativní koncert pod vedením
Štěpánky Leitgebové. Jménem OS ,,Dětská
radost“ bych chtěla Štěpánce a jejím žákům
velice poděkovat za nádherný zážitek.Velký
dík patří také panu faráři Bobu Ogolovi, který
je nakloněn pořádání takových koncertů. Za
vybranou částku, která činí 3.076 Kč, děkuji
všem, kteří koncert navštívili a přispěli.
Martina Primasová,
OS ,,Dětská radost“

Foto poskytl autor článku
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Co nového v ZŠ Karlovarská ?

Prvňáčci a jejich starší spolužáci z I.stupně
vstoupili 1. září do vymalovaného prostoru
šaten, kde na ně čekaly nové šatní skříňky.
Ty jsou estetičtější než staré klece, navíc by
tak mělo být zamezeno ztrátám věcí ze společných šaten. Malíři odvedli velký kus práce
také na toaletách, kde natřeli nehezké černé
kóje veselými barvami. Ke změně došlo i ve
2. patrech obou pavilonů, kde bylo na chodbách položeno nové lino. Velkou novinkou
bude samozřejmě také výuka tělesné výchovy na novém školním hřišti, o kterém jste si v
NL přečetli v prázdninovém čísle a které slavnostně „pokřtíme“ na začátku září – jak jinak
než sportovní akcí.
Doufáme, že pro všechny žáky a zaměstnance naší školy bude školní rok 2009/2010
úspěšný, přejeme hodně štěstí !

Motto: Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.
Foto: Mgr. Bedřiška Treglerová

Nabídka zájmových kroužků DDM
při ZŠ Karlovarská pro šk. rok 2009/10
Název kroužku
Aerobik
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Florbal
Gymnastika
Hrátky s fyzikou
Keramika
Kick Box
Košíková
Letecký modelář
Malířský kroužek
Motýlek /dětský koutek/
Německý jazyk
Německý jazyk
Pěvecký sbor
Počítače
Rybáři
Sportovní hry
Sportovní gymnastika
Stolní tenis
Turistický kroužek
Volné posilování
Výtvarný – dovedné ruce
Zobcová flétna

Vedoucí
Karolína Kiliánová
Sylva Šebestová
Sylva Šebestová
Zbyněk Draxal
Věra Růžičková
Milena Zítková
Jana Rychvalská
Dalibor Zezula
Igor Gubič
Luboš Draxal
Bedřiška Treglerová
Jiřina Pejšová
Sylva Šebestová
Sylva Šebestová
Jana Uhlíková
bude upřesněno
Lubomír Bezchleba
Karolína Kiliánová,
Václav Triner, Zbyněk Draxal
Helena Šabatová
Tomáš Habáň
Zuzana Státníková
Petr Ševčík
Světlana Kellerová
Václava Kuklová

Určeno
předškoláků a školákům
školákům
předškolákům – MŠ
školákům 2. stupně
školákům 1. stupně
školákům l. – 6. tř.
školákům
školákům
školákům
školákům od 3. tř.
školákům 1.stupně
předškolákům
předškolákům - MŠ
školákům
školákům
školákům
školákům
školákům 1. a 2. tř.,
1. a 2. stupeň
školákům
školákům
školákům
školákům 2. stupně
školákům
školákům

Zápisné: 400 Kč 1. kroužek, 200 Kč 2. kroužek, 100 Kč 3. a další kroužek.
Podrobnější informace o kroužcích zahajujících činnost od října, budou zveřejněny
v průběhu září, neboť je nutné sladit termíny ZŠ, ZUŠ a DDM. Informace ZÍSKÁTE
na tel.: 353 825 039 nebo v kanceláři DDM, v přízemí 1. stupně ZŠ Karlovarská.

Motýlek přiletí
opět v září

Milé maminky a děti, už je to rok, co pod
DDM Nejdek zahájil činnost kroužek pro
nejmenší děti a jejich maminky – MOTÝLEK.
Věříme, že pro všechny zúčastněné to byl
rok plný her, zábavy a dětských úsměvů. Jistě všichni rádi vzpomínáme na Mikulášskou
besídku, Maškarní bál či společné návštěvy
Solné jeskyně.
Pro děti je společné setkávání vrstevníků
dobrým startem před nástupem do MŠ, případně školy. Naučí se novým dovednostem
(hry, říkanky, písničky), navzájem spolupracovat, pomáhat druhým, či se podělit o hračku.
V září 2008 opět začínáme! Máte-li děti ve
věku od 1 do 4 let, neváhejte a přijďte mezi
nás. Scházíme se v prostorách ZŠ Karlovarská v přízemí na I. stupni. Dle počtu zájemců otevřeme jeden nebo dva kursy a těšit se
můžete i na volné hraní. První informativní
schůzka se uskuteční 9. září 2008 v 10,00 hod
v MOTÝLKU.
Přihlášení po telefonu je možné na číslech:
721 810 609 /Lucka/ , 720 177 480 /Jiřka/,
a 353 829 039 ZŠ Karlovarská – DDM.

Letní tábor DDM

signalizací, používat pochodové značky, poznávat rostliny a houby, fotografovat, přišívat knoflíky, poskytovat první pomoc a ještě
mnoho dalších tábornických dovedností.
Budeme si spolu hrát, soutěžit, naučíme se
několik písniček s kytarou k táboráku.
Po domluvě si některé schůzky prodloužíme a podnikneme výpravu do přírody.

I letos pořádal Dům dětí a mládeže Nejdek
dětský letní tábor v Žirovicích u Františkových
Lázní. Tentokrát jsme jeli na 10 dní a všichni
jsme se moc těšili na nové zážitky a poznatky.
Kromě sportovních klání, jako byla olympiáda a sportovní turnaje, jsme navštívili i známá
místa. Nemohli jsme vynechat nedaleké Františkovy Lázně, vzdálenější Cheb s hradem a
přírodní rezervaci SOOS. Největším zážitkem
bezpochyby byla návštěva Štorchova mlýna,
kde jsme měli všichni možnost vyzkoušet si
jízdu na koni, podívat se do stájí a na závěr
si dát dobrý zmrzlinový pohár. Děti statečně
snášely střídající se počasí a doufáme, že se
jim pobyt na táboře líbil. Za výbornou práci
vedoucích bychom chtěli poděkovat Karolíně
Kiliánové a Zuzaně Státníkové.

Táňa Brucknerová,
asistent pedagoga ZŠ Karlovarská

Růžena Svatošová,
ved. DDM při ZŠ Karlovarská

Růžena Svatošová,
vedoucí DDM Nejdek

Nový Kroužek „Mladý turista“

Vážení rodiče, dovolte, abychom pozvali
Vaše děti do nově vzniklého kroužku DDM
„Mladý turista“.
Budeme se scházet v klubovně DDM každý
pátek od 15,00 hod. Podle počasí strávíme
odpoledne buď uvnitř nebo venku v přírodě.
Děti se dozví mnoho zajímavostí. Naučí se
pracovat s mapou a buzolou, číst v jízdních
řádech, vázat speciální uzle, poznávat typy
ohnišť a rozdělávat oheň v přírodě, postavit
stan, dorozumívat se morseovkou či jinou

Mgr. Bedřiška Treglerová,
zástupkyně ředitelky
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Nováček Jiskra NEJDEK nastoupí ve 2. lize

Badmintonisté nejdecké Jiskry se o prázdninách připravovali na start ve 2. lize doma i
na různých soustředěních.
Soupeřem v sezoně 2009/2010 jim bude
šestice Slavia TU Liberec, SKB Č.Krumlov, USK
Plzeň, Sokol Doubravka Plzeň, BaC Kladno a
SK Prosek Praha B.
Osmičku teamu (viz dvě fota) - Miloš Kamaryt, Jan Klimaj, Tung Hai Trinh, Libor Marek, Stanislav Newiak, David Ježek, Marcela
Nesvedová a Štěpánka Beranová - doplní po
čtyřech letech Nejdecký odchovanec Zdeněk Gonda a na svoji šanci budou čekat také
Michal Bernášek a Radek Marek, naopak na
hostování do BaC Kladno odchází Mirka Růžičková.
V hledáčku manažera je tak ještě ženská
posila z Plzně či Jindřichova Hradce.
Děkujeme partnerům oddílu :
Drogerie Macek, Witte-Automotive s.r.o.,
Výprava filmů A. Nenička Praha, CCJaDV
K.Vary, Sportservice Wicht, prodej paliv M.
Nesveda, Walther & Zierold, Remopol s.r.o,
SLOT Game a.s., Karlovarský kraj a město
Nejdek.
Stanislav Newiak,
manažer odd.

Foto: M. Bernášek

Foto: S. Newiak

Hokejista Michal Paštika z Nejdku
Michal Paštika se poprvé postavil na brusle
ve čtyřech letech. Za dva roky už zkoušel ve
svém rodišti Nejdku své hokejové dovednosti. Ty pak zdokonaloval v Karlových Varech
a v Sokolově. V osmnácti letech pak zamířil
za hranice, kde dělal nejen svému rodnému
Nejdku, ale především České republice velké
jméno. Michal Paštika poskytl Karlovarskému
deníku exkluzivní rozhovor:
V kolika letech jste začal hrát hokej,
a kdo vás k němu přivedl?
S hokejem jsem začal v šesti letech a přivedl mě k němu můj táta. Na bruslích jsem však
už stál ve čtyřech letech, když u nás v ulici
rodiče každou zimu dělali kluziště.
Proč u vás zvítězil právě hokej? Jiné
sporty vás nezajímaly?
Naši mě a bráchu vždy vedli ke sportu. V
zimě jsme lyžovali a hráli hokej, v létě pak
jezdili na kole a hráli fotbal. V Nejdku však
bylo pouze škvárové hřiště, a tak jsem vždy
po tréninku vypadal (smích)! Nakonec jsem se
ale rozhodl pro hokej a tomuto rozhodnutí
jsem moc rád.
S hokejem jsem začínal v Nejdku, kde jsem
hrál za školní tým, který vedl pan ředitel Řičan
a „sportovní“ učitel Zavádka, s kterým dodnes, když v zimě v Lesíku zamrzne rybník,
mydlíme na Vánoce hokej. V Nejdku tenkrát

nebyly podmínky pro hokej, takže mě můj
táta vozil každý den na tréninky do Karlových
Varů, kde jsem hrál za místní Slávii.
Kolika kluby jste prošel během mládežnických družstev?
Ve třinácti letech jsem přestoupil do Baníku Sokolov, kde jsem odehrál jednu sezónu.
Poté se moji rodiče rozhodli přestěhovat do
Německa. To mi bylo patnáct let a společně s
mým bráchou jsme hráli za dorostenecký tým
Schwennigenu až do osmnácti let, to byla
prakticky nejvyšší dorostenecká soutěž v Německu. Dalšími kluby, kterými jsem postupně
prošel, byly Freiburg, Ingolstadt, Wilhelmshaten, Bayreuth, Amberg a Weiden. Posledně
jmenovaný klub se pak stal mým novým domovem. Odehrál jsem za něj čtyři sezóny.
Hrál s vámi některý hráč, který například působil v některých ze zahraničních
soutěží, nebo kdo proti vám nastoupil?
V německých ligách jsem potkal nespočet českých legendárních hráčů, namátkově
třeba Roberta Reichela, Richarda Žemličku,
Jiřího Dopitu, Jirku Lálu, Jirku Hlinku nebo Tomáše Jelínka.
Pocházíte z Nejdku, kde v uplynulých
letech postavili zimní stadion, co na to
říkáte?
Jsem moc rád, že v Nejdku předělali zimní

stadion, a že se tam starají o hokejovou mládež. Můj bývalý spoluhráč a kamarád Míra
Anton tam trénuje. Myslím si, že kdybych měl
namířeno zpět do Nejdku, tak bych mu určitě
pomáhal. Jen by to chtělo zimní stadion zastřešit. To je přání asi všech Nejdečanů.
Jak to vypadá s vaši hokejovou kariérou?
Před třemi roky jsem ukončil svou hokejovou kariéru. V současné době se věnuji
prodeji hokejové výzbroje. Hokej hraji pouze
rekreačně v nižší soutěži.
Převzato z Karlovarského deníku,
redakčně kráceno

Foto: Michal Paštika

A E R O B I C při TJ Jiskra Nejdek se Soňou
Aerobic pro ženy

Střední tělocvična ZŠ, nám. Karla IV. - pondělí 20 – 21 hod. za 30,- Kč
Malá tělocvičná ZŠ, nám Karla IV. - středa 20 – 21 hod. za 30,- Kč
Členky oddílu aerobicu při TJ platí na pololetí 400 Kč ( z jiného oddílu 350 Kč).
Nabízíme možnost zakoupit si permanentku na 20 hodin za 500 Kč ( platí na všechny hodiny v obou školách, je tedy přenosná).
Začínáme v pondělí 14. září 2009, bližší informace se dozvíte právě na této hodině (letos budeme cvičit trošku jinak).

Aerobic pro děti

„Střední“ tělocvična ZŠ, nám. Karla IV. - úterý 16 – 17 hod.
Začínáme v úterý 6. října 2009, cena za pololetí činí 250 Kč. V letošním školním roce otevírám cvičení pouze pro malé – „Aerobic hrou.“
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Anna Veselá je dvojnásobnou vícemistryní Evropy

Orientační běžkyně Anna Veselá z Nových
Hamrů (TJ Jiskra Nejdek) je letošní mistryní
ČR v lyžařském orientačním běhu (LOB) a v
MTBO (orientační jízda na horských kolech).
European Youth Orienteering Championships
(Mistrovství Evropy dorostu OB) v MTBO se

letos konalo v Dánsku a Anna přivezla neočekávaně tři medaile.
Prvním závodem byl orientačně a mapově
náročný sprint, kde Anna, ač podle svých slov
„tam nechala 7 minut“, zaostala za vítěznou
Ruskou dvě minuty a obsadila pro všech-

Foto: archív OB Nejdek

Nová volejbalová
sezóna se blíží

ny překvapivé 3. místo. Se svým výkonem i
přesto nebyla spokojená a těšila se na další
závod, kterým byl middle (krátká trať). Svým
výkonem zaostala za vítěznou Ruskou o půl
minuty a získala další překvapivou, tentokráte
stříbrnou medaili. Podle svých slov tak mapově přesný a rychlý závod ještě v životě nejela.
Byla spokojená. Další den se jel long (dlouhá
trať) s volným pořadím kontrol a ještě hromadným startem. Úkolem bylo vymyslet co
nejoptimálnější pořadí kontrol a ještě si uhlídat pozici před ražením cílové kontroly. Počítala s tím, že po zisku dvou medailí si ji budou
soupeřky hlídat a některá se nechá táhnout.
Očekávané se stalo a do cíle přijížděla první
Anna a v závěsu její reprezentační kolegyně.
A tady si Anna vybrala svoji nováčkovskou
daň a při vší snaze vyhrát zabrzdila před
kontrolou sice rychle, ale jen přední brzdou
a následoval let přes řídítka. Nicméně stříbro
uhájila. Její komentář po závodě: „Sice jsem
trať vymyslela a povětšinu tratě jsem jela první a závod „táhla“, ale beru to tak, že jsme si
pomáhaly. Nejsem zklamaná a kamarádce to
zlato přeju. V cíli to byla jen moje chyba.“
Zveřejněním úspěchů děkuje Anna všem
svým fandům a kamarádům, kteří jí materiálně a psychicky podporují.
Alena Veselá

Míčové hry pro děti pokračují
Chcete, aby byly vaše děti zdravě unavené, naučily se míčové hry v kolektivu jiných

Se začátkem nového školního roku začne i
dětí a aby se věnovaly volejbalu?
nová hrací sezóna okresního přeboru ve voMy
chceme
i
v
dalším
roce
pokračovat v práci s dětmi a mládeži a tím zachovat
lejbale. Dvě družstva žen a jedno družstvo
tradici
nejdeckého volejbalu.
mužů SK WITTE Nejdek se budou utkávat na
antukovém hřišti u SOU Nejdek v Roosevelto- Přihlásit se mohou kluci i holky ve věku od 6 do 12 let. Do přihlášky prosím uveďte jméno a
vě ulici s ostatními oddíly okresu. Děkujeme, příjmení dítěte, věk dítěte a vaši kontaktní e-mailovou adresu, nebo tel. číslo, kam budeme
že nám fandíte, a těšíme se na vaši diváckou
moci zaslat upřesňující údaje.
účast. Začínáme vždy v 17 hodin.
Tréninky se konají ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ, Karlovarská ulice v Nejdku od 17 do 18 hodin.
Máte-li zájem o informaci nebo o zařazení vašeho dítěte do našeho oddílu (s tím, že se
ŽENY
pokusíme, aby si sport oblíbilo a pohyb byl pro něj ve volném čase samozřejmostí), zašlete
Hrací systém : 10 účastníků, jedna skupina
nám údaje o vašem dítěti na adresu: volejbalovetety@seznam.cz
Podzimní část: dvoukolově
1. kolo - út. 1.9.09
Více informací na telefonním čísle: 359016552 (Mgr.Jitka Štatská)
(SK WITTE B - Dvory A, VK B - SK WITTE A)
nebo navštivte naše webové stránky: http://witte-tety.blog.cz
2. kolo - út. 8.9.09
(N.Role - SK WITTE B, SK WITTE - Dvory B)
TĚŠÍME SE NA VÁS! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 18.ZÁŘÍ 2009.
3. kolo - čt. 10.9.09
Hlavní partner: Witte automotive
(Ostrov B - SK WITTE B, SK WITTE A - Borek)
4. kolo - út. 15.9.09
SK WITTE B - Borek, Liapor - SK WITTE A)
..skautský tábor uprostřed města.. nevěříte?!
5. kolo - út. 22.9.09
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit!
(VK B - SK WITTE B, SK WITTE A - Dvory A)
6. kolo - čt. 24.9.09
(SK WITTE B - Liapor, Dalovice - SK WITTE A)
7. kolo - út. 29.9.09
5. září 2009 mezi 10. a 16. hodinou
(Dvory B - SK WITTE B, SK WITTE A - Ostrov B)
8. kolo - čt. 1.10.09
před kostelem sv. Martina
(SK WITTE B - Dalovice, N.Role - SK WITTE A)
Uvidíte nejen táborové stany, pravé
indiánské teepee, ale i ukázky naší skautské
MUŽI
Hrací systém : 12 účastníků, rozděleno do dvou činnosti – uzlování, střelba z luku, drobné hry,
poznávání přírody a mnoho dalšího.
výkonnostně rovnocenných skupin.
Podzimní část: jednokolově.
Můžete se těšit i na malou výstavu fotografií
1. kolo - po. 31.8.09 - (Liapor - SK WITTE)
z táborů a dalších akcí. Chcete o nás vědět více?
2. kolo - po. 7. 9.09 - (SK WITTE - Jáchymov)
Navštivte naše webové stránky.
3. kolo - po. 14. 9.09 - (Žlutice - SK WITTE)
http://nejdek.skauting.cz
4. kolo - čt. 17.9.09 - (SK WITTE - Dalovice B)
5. kolo - po. 21.9.09 - (Slovan B - SK WITTE)
Těšíme se na vás! Skautské středisko Kompas Nejdek.
M. Voláková,
oddíl SK WITTE Nejdek

Skautská sobota
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nejdek ve víru výročí

45 let od ukončení provozu chemické
úpravny rudy
Původní papírna, vystavěná v letech 1883
až 1885 při silnici z Nejdku do Nových Hamrů, byla po roce 1945 využívána ke skladovým účelům. Roku 1952 byly budovy po
převzetí Jáchymovskými doly adaptovány a
rozšířeny o další potřebné prostory. Nejdecká
hydrometalurgická neboli chemická úpravna,
u níž spočívala úprava rudy ve vyloužení uranu v kyselinách a jeho převedení do podoby
koncentrátu, byla vůbec první svého druhu v
Československu. Předtím existovaly pouze radiometrické úpravny, které byly zásobované
rudou s vysokým obsahem uranu.

Uranová ruda se přivážela železničními
vagóny a nákladními automobily z blízkých
těžebních oblastí (Potůčky, Horní Slavkov,
Zadní Chodov atd.). Po složitém procesu, na
jehož konci stál chemický koncentrát uranu,
následovala expedice do SSSR. Odpadní kaly
byly ukládány na rostlý terén pod úpravnou,
kde vyrostlo pět odkališť (kalojemů) o celkové
kapacitě téměř 642 tisíc m3. Za své existence
byl nejdecký podnik provázen neustálou konfrontací s kvalitou odpadních vod. Nešťastnou, ba tragickou se v tomto směru ukázaly
následky povodně v červnu 1961.
V roce 1953 bylo v závodě evidováno již
624 zaměstnanců (v tom 558 dělníků), na vý-

Úmrtí manželky učitele Müllera
Začátek roku 1895 byl poznamenán tragickou událostí zejména pro učitele Müllera.
Dne 17. února 1895 zemřela jeho manželka
Rosa (Růžena) následkem komplikovaného

porodu. Nejen pro manžela, ale pro celou
Učitele Műllera tato událost tak deprimoobec Pozorku to byla smutná událost, pro- vala (12 dnů nejedl a sotva spal), že ho obectože paní Rosa Műller byla významnou po- ní školní rada na tři týdny zprostila vyučování,
mocnicí ve škole, zejména ve školní zahradě a takže škola byla do 1. března 1895 uzavřena.
byla i rádkyní mnoha zdejším ženám.
Linus Vrba

Bc. Pavel Andrš

ŠKOLA V POZORCE

Dne 12.8.2009 uplynulo 15 let od úmrtí
pana Bohuslava Dedika.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Chceme všem poděkovat
za projevenou soustrast a květinové dary
při posledním rozloučení
s panem Janem Parnahajem.
Všem děkuje rodina Parnahajova.

„Ztrátu nemůžete číst, jen ji cítit.“
Dne 30.8.2009 uplynulo 5 let od doby,
kdy nás navždy opustil
pan Karel Neudert.
Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.
Zarmoucená rodina

Dne 30.8.2009 uplynulo 20 let od doby,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František Brzák,
dlouholetý školník ZŠ, nám. Karla IV.
S láskou vzpomíná dcera a syn s rodinami.

V srpnu tomu bylo 25 let,
kdy zemřel
pan Arnošt Kraft.
Vzpomínají Jan s manželkou,
vnuci a pravnučky.

robě se podílelo tou dobou také 23 sovětských odborníků. Na sklonku 50. let se přistoupilo k nákladné rekonstrukci, díky níž se
zvýšilo množství zpracovávané rudy až na
úroveň 183 tun ročně (1963).
Dne 30. září 1964 prošla chemickou úpravnou poslední várka suroviny, poté vstoupil
provoz do likvidace, jež byla ukončena posledního červnového dne 1965. Strojní zařízení bylo odvezeno do chemické úpravny
Mydlovary. Objekty úpravny byly demolovány (včetně odstřelu komína), vzápětí proběhla asanace a rekultivace celého areálu.

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Letos uplynulo 20 a 18 let od doby,
kdy nás opustili manželé
Boženka a Antonín Janečkovi.
S láskou vzpomínají děti s rodinami
a přátelé.

Dne 8. 9.2009 to bude rok,
kdy od nás navždy tiše odešla
maminka, babička a prababička
paní Božena Císařová.
,,Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.“
S tichou vzpomínkou celá naše rodina.
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Kam za kulturou:
Krajské muzeum Karlovarského kraje,
p.o.,MUZEUM NEJDEK
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
St – Ne 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30
Stálá expozice národopisné
sbírky z Nejdecka a Krušnohoří
VÝSTAVA
18.9. – 1.11. 2009
KRUŠNOHORSKÝ SEMMERING
Výstava k výročí 110 let tratě
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt.
Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
nám. Karla IV. 241,
tel. 353 240 135, 353 925 708
otevřeno Po – Pá 8 – 17 hodin
So 8:30 – 14 hodin
VÝSTAVA
1.9. – 30.9. 2009
KRUŠNOHORSKÝ SEMMERING
Výstava fotografií k výročí 110 let tratě
Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt.
KINO NEJDEK
nám. Karla IV. 241, 362 21 Nejdek
Tel.: 353 240 135, tel/fax: 353 925 708
Kontakt - R. Jelínková (736679260)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
27. 9. 2009 v 15:00 hod.
NEŠTASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
Divadlo Kapsa – Andělská hora
Velký sál kina, vstupné 30 Kč
KINO PRO MŠ
25. 9. 2009 v 9:30 hod.
FERDA MRAVENEC
Pásmo pohádek pro děti.
Velký sál kina, vstupné 10 Kč
KINO PRO DRUŽINY
25. 9. 2009 v 13:30 hod.
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
Dětský animovaný film.
Velký sál kina, vstupné 20 Kč
KRUH PŘÁTEL HUDBY
15.9. 2009 v 19.00 hod.
ALEŠ VÍTEK - klavír
Program: J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Liszt,
S. Rachmaninov
Velký sál kina, vstupné 70, 100 Kč

Co se děje v okolí:
VÝSTAVY
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Informace z knihovny

Městská knihovna obnovuje v září opět plný provoz – všechna oddělení budou otevřena
třikrát v týdnu – v pondělí, úterý a ve čtvrtek.
Během prázdnin byly do fondu zapsány nové tituly knih, jejich seznam si můžete prohlédnout v on-line katalogu na webových stránkách knihovny, a pokud jste čtenáři knihovny,
můžete si je zarezervovat (tato služba je placená, za každou knihu se vybírá 5,- Kč).
Na měsíc říjen připravujeme besedu se známým spisovatelem Michalem Vieweghem. V
čítárně si můžete v příjemném prostředí přečíst denní tisk – Karlovarské noviny nebo si vypůjčit domů některý z asi 60 titulů časopisů, které knihovna odebírá. Jsou zde časopisy pro
kutily a zahrádkáře – např. Udělej si sám, Praktik, Zahrádkář, Naše krásná zahrada a Flóra
na zahradě, Chatař a chalupář, Receptář. Společenské časopisy – např. Květy, Instinkt, Reflex,
Týden, Xantypa, Story. Časopisy pro ženy – např. Vlasta, Žena a život, Burda. Časopisy o
bydlení – Moderní byt, Moderní dům, Dům a zahrada, Pěkné bydlení a Domov. Pro zájemce
o cestování jsou zde časopisy Lidé a země, Koktejl a National Geographic. Můžete si zde
vypůjčit i průvodce, turistické mapy a regionální literaturu. Jsou zde umístěny 4 počítače s
připojením na internet, tiskárna a kopírka.
Čítárna také slouží jako výstavní Galerie @ a jsou zde pořádány výstavky výrobků , ručních
prací a výtvarných děl (např. paličkovaná krajka nejdeckých paličkářek, výtvarné práce Lukáše
Glasera). Na září připravujeme výstavu fotografií paní Hany Šlapové. Nabízíme možnost (po
domluvě) vystavit svá díla i dalším zájemcům.
I v oddělení pro děti přibyla spousta nových knih a knihovnice pro děti připravily pestrý
program na celý rok – soutěže, výtvarné dílny a opět soutěž O nejpilnějšího čtenáře dětského
oddělení. Děti si mohou vypůjčit časopisy Čtyřlístek, Kačer Donald, Tom a Jerry, Mateřídouška, Sluníčko, ABC a Level.
Ještě do 18. září probíhá v dětském oddělení výtvarná soutěž k 110. výročí Krušnohorského Semmeringu pod názvem Nejdecká mašinka. Soutěžní mašinky můžete odevzdávat do
pátku 18. září. Podrobnosti o akcích se dozvíte na plakátcích v knihovně, v infocentru a také
na webových stránkách knihovny. Také pobočka knihovny při ZŠ, Karlovarská ul. bude od
září otevřena každé úterý, i zde přibyly nové tituly knih pro dospělé i děti a jsou připraveny
soutěže pro dětské čtenáře a návštěvníky. I na pobočce je umístěn počítač s připojením na
internet a tiskárna.

Zveme všechny zájemce o četbu k návštěvě knihovny a těšíme se na každého nového čtenáře.

UPOZORNĚNÍ PRO DLUŽNÍKY KNIHOVNY
Upozorňujeme všechny čtenáře, kteří mají již delší dobu půjčené knihy a časopisy, které nevrátili ani po upomínce, že mají poslední možnost vypůjčené tituly vrátit do konce října 2009 do knihovny a zaplatit dlužné poplatky.
Týká se to 30 čtenářů – 15 dospělých a 15 dětí, z nichž mnozí mají knihy
půjčené od loňského roku! Knihovna je veřejná instituce a knihy mají být
k dispozici všem čtenářům. Je nezodpovědné, že si je někteří
nechávají doma a nevrací včas.

NEJDECKÁ MAŠINKA

V případě, že tak neučiní, budou knihy vymáhány soudní cestou!
Čtenáři ponesou náklady soudního řízení,
které jsou mnohonásobně vyšší než dlužné poplatky.

NEJDECKÁ MAŠINKA
PŮJČOVNÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OD 10. SRPNA
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čítárna

zavřeno

13-17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Dospělé

zavřeno

10-12 13-18

zavřeno

13-17

zavřeno

Dětské

10-12 13-17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Jana Vítková,
MěK Nejdek

4. - 30.9. 2009 KOČKOHRÁTKY
Výstava v klášterním kostele v Ostrově.
do 30.9. 2009 LETNÍ PORCELÁNOVÁ PLASTIKA
Výstava na zámku Mostov u Chebu.
do 1.11. 2009 JAPONSKÉ EXLIBRIS
Letohrádek Ostrov.
ZAJÍMAVÉ AKCE
5.09. 2009 CHODOVSKÉ POSVÍCENÍ
Velké regionální trhy v Chodově.
12.09. 2009 HORNICKÁ POUŤ
Hornické slavnosti v Sokolově.
19.09. 2009 POŘÍČSKÁ POUŤ
Pouť na statku Bernard v Královském Poříčí.
25.09. 2009 JARMARK V BOCHOVĚ
Oslavy založení města Bochova.

				

  Výtvarná soutěž
     MěK pro děti

Úkolem je vyrobit plastický
            model mašinky, materiálům se meze
  
nekladou.    Termín odevzdání do 18.9.2009
    Vyhodnocení soutěže proběhne 26. září v 11 hod.
   na vlakovém nádraží v rámci oslav 110 let železniční trati.
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PROG
R AM - ZÁŘÍ

3.

čt 17.00, 19.30
COCO CHANEL

4.

pá 17.00
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

FR – Film vypráví příběh Coco Chanel. Příběh o moderní ženě, která navždy změnila svět módy.
vstupné: 70 + 1 Kč		
105 minut, titulky
nevhodný do 12 let

USA – Jak se poperou Manny a Ellie se svými rodičovskými povinnostmi vůči svému děťátku? Najdou staří mládenci Diego a Sid své protějšky a usadí se? Budou Scrat a Scratte šťastni jednou
provždy? A co jejich prokletý oříšek? To jsou otázky, na které najdete odpověď v třetím pokračování
z prostředí pod bodem mrazu
VÝHODNÉ VSTUPNÉ: 49 + 1 Kč
94 minut, dabing
přístupný

10.

čt 17.00, 19.30
PAŘBA VE VEGAS

USA – Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug (Justin Bartha) a jeho tři kamarádi (Bradley Cooper,
Ed Helms a Zach Galifianakis) do Las Vegas na nezapomenutelnou party. Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic nepamatují. Jejich luxusní hotelový
pokoj vypadá jak po výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít.
vstupné: 70 + 1 Kč
100 minut, titulky
nevhodný do 12 let

12.

so 17.00
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

USA – Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi
zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z
Voldemortovy temné minulosti.
vstupné: 70 + 1 Kč		
154 minut, dabing
přístupný

16.

st 19.30
WRESTLER

USA – Na konci 80. let zaplňoval Randy „The Ram“ Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky
novin. Nyní, o dvacet let později, se těžko protlouká životem a ve školních tělocvičnách a komunitních centrech kolem New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanoušků.
Hrají: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood aj.
vstupné: 70 + 1 Kč		
109 minut, titulky
nevhodný do 15 let

17.

čt 17.00, 19.30
OPERACE DUNAJ

ČR – Lidovka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“ hostům v malé české hospůdce pořádně zhořkla
poté, co do ní naboural tank. Zbloudilý a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav Dušek,
Boleslav Polívka, Martha Issová, Jan Budař aj.
vstupné: 69 + 1 Kč		
104 minut, původní znění
přístupný

www.kinoserver.cz
www.nejdek.cz
Rezervace vstupenek na tel. 353 240 135 nebo 736 679 260,
e-mail: infocentrum@nejdek.cz

18.

pá 17.00, 19.30
PIRÁTI NA VLNÁCH

24.

čt 17.00, 19.30
KRVAVÉ POBŘEŽÍ

25.

pá 19.30
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ

BRIT – Posádku nejzábavnějšího plavidla v dějinách poznáváme společně s teenagerem Carlem,
kterého po vyhození ze školy poslala svérázná matka na převýchovu k jeho kmotrovi Quentinovi
(Bill Nighy), jenž pirátskému rádiu šéfuje. Carla čeká drsná životní lekce, vedená těmi nejlepšími
pedagogy – americkým hudebním fanatikem přezdívaným The Count (Philip Seymour Hoffman),
krutě zábavným moderátorem Davem (Nick Frost), playboyem na plný úvazek Gavinem (Rhys Ifans)
a dalšími rozhlasáky, kteří jsou všechno, jen ne normální.
vstupné: 69 + 1 Kč		
134 minut, titulky
nevhodný do 12 let

ČÍNA - Příběh začíná v roce 208 n. l. během vlády dynastie Han. Ačkoliv Číně vládne jeden císař
- Han Xiandi, země je rozdělena do mnoha proti sobě bojujících států. Na západě vládne pevnou
rukou ambiciózní premiér Cao Cao, který používá císaře jen jako pouhou loutku. Cílem Cao Caa je
zničit všechna království a prohlásit sebe za jediného vládce sjednocené Číny.
vstupné: 69 + 1 Kč		
147 minut, titulky
přístupný

USA – Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální.
Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi. Hrají:
Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum aj.
vstupné: 69 + 1 Kč		
138 minut, titulky
nevhodný do 15 let

30.

st 19.30
PROROCTVÍ

USA - V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové základní školy požádána skupina
studentů, aby nakreslila obrázky, které budou uloženy do zvláštního pouzdra a uschovány pro
budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát let později nová generace studentů zkoumá obsah pouzdra a dívčin mystický
vzkaz. Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury aj.
vstupné: 70 + 1 Kč		
121 minut, titulky
nevhodný do 12 let

25.

KINO PRO MŠ
pá 9.30
FERDA MRAVENEC

ČR – Pásmo pohádek pro děti.
vstupné: 9 + 1 Kč		

25.

58 minut

přístupný

KINO PRO DRUŽINY
pá 13.30
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY

ČR – Pásmo pohádek pro děti.
vstupné: 19 + 1 Kč		

81 minut

přístupný

PŘIPRAVUJEME – ŘÍJEN 2009
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA - MUŽI V ŘÍJI
NÁVRH - HANEBNÝ PANCHARTI - G.I. JOE - BRUNO

32. koncertní sezona v Kruhu přátel hudby v Nejdku

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 390 Kč (studentská
a učňovská mládež, nepracující důchodci za
250 Kč) poskytuje volný vstup na koncerty
KPH v Nejdku a přednostní právo účasti na
zájezdu (symfonický koncert), dále dostanou
členové brožuru s programy všech koncertů s
podrobnými informacemi o umělcích.
Vstupné na jednotlivé koncerty pro nečleny
KPH je 100 a 70 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
(budova kina), nebo si ji mohou opatřit 15.
září 2009 v 19 hodin v Městském kině v Nejdku na prvním koncertě sezony.

2009

15. 9.
Aleš Vítek – klavír
		
J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. Liszt, S. Rachmaninov 		
Městské kino
13. 10.
Smetanovo trio
Jitka Čechová – klavír, Jana Vonášková – Nováková , housle,
Městské kino
Jan Páleníček - violoncello
10. 11.
Markéta Mátlová – soprán
Evangelický kostel
Matěj Freml – kytara
		
J. Dowland, D. Scarlatti, H. Purcell, K. Slavický, L. Janáček, M. de Falla
Prosinec zájezd na symfonický koncert.
Praha

2010

19. 1.
Michal Rezek – klavír
		
V. Novák, P. I. Čajkovskij, L. Janáček, J. Brahms
16. 2.
Michal Sedláček – housle
Maxim Averkiev – klavír
		
F. Schubert, E. Grieg, M. Ravel, B. Martinů
23. 3.
Bohemia trio
Jiří Šesták – hoboj, Libor Soukal – fagot, Magdaléna Adámková – klavír
		
L. v. Beethoven, J. Krček, F. Poulenc
20. 4.
Karel Unterműller – viola
Štěpán Kos – klavír
		
M. Corrette, E. Bloch, J. Brahms, P. Hindemith, F. Kreisler
26. 5.
Dominika Hošková – violoncello
Jiří Hošek – violoncello
		
J. Haydn, A. Kraft, E. Bloch, J. Offenbach, D. Popper

Městské kino

Městské kino
Městské kino
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Karlovarská 140
357 35 CHODOV
phone:
+420 352 666 987 | fax: +420 352 666 987
mobil:
+420 777 625 903
email:
servis.chodov@sael.cz
internet: www.sael.cz
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Kontrolor kvality / zástupce vedoucí kontroly kvality
Klíčové činnosti:

Autorizovaný servis vám nabízí zvýhodněné ceny na opravy vozů všech značek.
Po dohodě zdarma odvoz zákazníka a možnost zapůjčení náhradního vozidla.

AKCE NA VOZY ŠKODA STARŠÍ 5 LET
( akce platí pouze pro fyzické osoby)

Škoda originální díly
Brzdové destičky + kotouče
Střední + zadní díl výfuku
Sleva na řemeny a kladky v případě výměny rozvodů

sleva 20%
sleva 20 %
sleva 15%

Akce srpen-říjen

Ferodo přední kotouče +destičky (sada) Felicie
střední díl výfuku Felicie
zadní díl výfuku Felicie
přední tlumiče Monroe Felicie 1.3
zadní tlumiče Monroe Felicie 1.3
výměna oleje + filtru včetně práce Felicie 1.3
výměna oleje + filtru včetně práce Felicie 1.6
proměření geometrie BOSCH
zkouška vozidla na brzdové stolici BOSCH
Fabia + Octavia I. + Golf IV.
brzdové kotouče
brzdové destičky

1 355,-Kč
600,-Kč
490,-Kč
1 950,-Kč
1 800,-Kč
759,-Kč
950,-Kč
350,-Kč
250,-Kč
od
od

649,-Kč
980,-Kč

každou sobotu od 8h-11h zkouška brzd na brzdových válcích pro všechny
značky vozů ZDARMA!!
Autorádia Sony + JVC
od 1 999,-Kč
Fyzická prohlídka všech značek vozů na zvedáku
199,-Kč
Distribuce a prodej levných značkových dílů na všechny značky vozů.

•
•
•
•

zodpovědnost za systém kvality
spolupráce na přípravě auditů
komunikace se zákazníky a dodavateli
řešení reklamací s dodavateli i zákazníky, stanovování preventivních a nápravných
opatření
• provádění kontrolní činnosti ve výrobě, příprava dokumentace k měření ve výrobě
• provádění výstupní kontroly, zpracování protokolů z měření
• spolupráce s pracovníky výrobních středisek při ověřování správnosti výroby

Požadované znalosti a dovednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

min. SŠ vzdělání technického směru
znalost požadavků normy ISO 9001
komunikativní znalost německého jazyka
alespoň částečná znalost anglického jazyka výhodou
pokročilá znalost práce na PC
znalost měřidel, jejich použití, zásad měření
znalost 2D měření výhodou
praxe na obdobné pozici vítána
samostatnost, zodpovědnost, schopnost organizace práce

Nabízíme:
•
•
•
•

zajímavé platové ohodnocení
pracovní perspektivu v prosperující společnosti
příjemné prostředí a moderně vybavené pracoviště
jazykové i odborné vzdělávání

Nástup: dle dohody
Profesní životopis zašlete na adresu: jarosova.skoumalova@swissform.cz nebo
zasílejte poštou na adresu: SWISS-FORM a.s., Nerudova 369, 362 21 Nejdek

vestavěné skříně na míru
09

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
• 13 let zkušeností je zárukou kvality
• prodej na splátky ESSOX
• kolíkované konstrukční spoje
dostupné ceny a věrnostní slevy
• ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE,
COMFORT a HARMONY
• výplně dveří lamino – zrcadlo – sklo
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Sobota 19. září od 16 hod.

TEL.: 606 133 631

Dětská

Hypermarket TESCO
Karlovy Vary – tel.: 353 222 844

podzimní

Svobody 51, 350 02
Cheb – tel.: 354 435 279
e-mail: info@manipul.cz

Uvádí: DJ Míra
Nutný doprovod rodičů.
Bližší informace či rezervace:
353 925 578 - 602 136 643

Závodu Míru 295 - Naproti pile V.PEC

Kurzy břišních tanců

Stáří slepiček: 16-19 týdnů
(těsně před snáškou)

Cena: 128 – 148 Kč/ks dle stáří
Prodeje se uskuteční:

Nejdek - u aut. nádraží
V sobotu
19.září 2009 - v 11:40hod
Případné bližší informace
tel : 728605840 415740719
728165166

Od září
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškového materiálu
Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
hnědý a modrý.

<- Více info
<- Více info

<- Více info

Nebo na tel:
722 137 237, 602 580 718

Prodám byt

v osobním vlastnictví

3+1

cihlová zástavba
Cena dohodu

tel: 731 077 826
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Chcete mít jistotu slušného jednání
u nebankovního zdroje?

Volejte 723

012 302

AMC CZ s.r.o.

zástavním právem
*Půjčky na družstevní byt
*Vyplacení exekuce
*Splátky až na 20 let
*Garance možnosti kdykoliv
půjčku doplatit
*Vykoupení Vaší nemovitosti
před dražbou

Opět LETNÍ AKCE
2 roky internetu ZDARMA
(podmínky akce na www.nejdek.net)

připojte se rychlostí

až 100Mbit za sekundu !
surfujte, hrajte, stahujte,
sledujte ON-LINE filmy
Všechny tarify bez omezení datového limitu!
Měsíční paušál od 350,- vč. DPH.
Inzerát 20

POČÍTAČE – PAPÍRNICTVÍ
Sestavíme Vám počítač dle Vašich požadavků, velká nabídka počítačového
příslušenství, CD-R/DVD-R média, tiskárny + náplně……
Školní a domácí potřeby, hračky….

WWW.NEJDEK.NET

*Nebankovní půjčky se

Adresa:Lipová 1098 (vedle MŠ). Telefon: 606731611

www.avalfinancial.cz

mojzis@avalfinancial.cz

TRUHLÁŘSTVÍ MATES
Martin Šilhan
Vítězná cesta 781, 362 21 Nejdek
silhan.mates@seznam.cz
tel: 721 224 301
• výroba kuchyňských linek z laminátu i masivního dřeva včetně
počítačového návrhu
• výroba nábytku pro interiéry bytů, rodinných domů, kanceláří
• výroba zahradního nábytku, pergol, altánů a dřevníků
• sklenářské práce
• podlahářské práce
Vše na zakázku dle konkrétních požadavků zákazníka.

Úvěry na bydlení
Úvěry na koupi či výstavbu nemovitostí, pro malé i velké
investice, rekonstrukci vašeho bydlení, vypořádání
majetku, dědictví, hypoteční a podnikatelské úvěry.
Bydlete ve svém, neplatˇte vysoké položky za podnájem!
Garance nejlepší úrokové sazby po celou dobu splácení 3,5 % p. a. !
Dostanete peníze ihned, nemusíte mít nic naspořeno.

Poradenský a úvěrový servis:
Jiřina Zupková, tel: 602 475 058
www.bydlete.estranky.cz

Redakce: Michaela Dvořáčková
Adresa a příjem inzerce:
infocentrum Nejdek,
nám. Karla IV. 241,
362 21 Nejdek
tel.: 353 240 135, 736 679 260
e-mail: m.dvorackova@nejdek.cz
Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla
vždy 15. den v měsíci.
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