NEJDECKÁ
SKÁLA BUDE
VIDĚT
I Z NÁMĚSTÍ

SLOVO Z RADNICE
PLÁNY
30. května se sešlo zastupitelstvo k prvnímu projednání návrhu změny územního
plánu města. Člověk se neustále učí. Před
čtyřmi lety se mi při zmínce o územním
plánu pěnila krev. Kam člověk vstoupil, ať
chtěl stavět nebo se jenom investičně nadechnout, všude řečený ÚP vadil a překážel. Dnes tu stojíme a hájíme územní plán
jako takový a tvoříme ho jako svůj. Myslím, bez výtky, že starý a nový bude k nepoznání. Místo svazující předurčující vyhlášky kreslíme, mapujeme, pojmenováváme
a píšeme hlavní územní zákon našeho
města, který má dát prostor všem tvůrčím
lidem, kteří tu chtějí být doma. I na tomto
dokumentu je vidět, že se náš svět i myšlení mění. Starý územní plán je plný omezení, téměř každý pozemek a louka má své
číslo a zlověstný komentář se změtí toho,
co všechno se nesmí. Nový bude mít sotva
čtyři barvy a minimum čísel. Podnikat.
Bydlet. Jezdit. Odpočívat. A dost.
Je nepochybné, že je potřeba lidskou
vůli a touhy regulovat tak, aby nebyly na
úkor jiných a že musí zůstat v území jistá tabu; ale stejně tak je zřejmé, že lidé,
aby mohli z nějakého místa udělat svůj
domov a mohli tu rádi žít, musí mít k tomu prostor. Měli by dostat šanci vnést
sem svůj podpis.
Učíme se. Každému chceme ten prostor pro jeho svobodné rozhodnutí dopřát.
Zvolna chápeme, že tou nejdůležitější čárou, hranicí, kterou město může svým
občanům dát, není ta, která spojuje body
o stejné nadmořské výšce - vrstevnice. Ale
ta, která ukazuje, kde ten, kdo staví a žije,
požívá nebo nepožívá výhody i nevýhody
společného prostoru. Náš územní plán
má být nástrojem ke svobodě. Pro všechny. Jen za vlastní.
A to je pomoc k nezaplacení.

Mgr. Luděk Sequens,
starosta města

Pracovníci
Vodohodpodářských
staveb Karlovy Vary
odstraňují staleté
nánosy ze svahu
mezi Žižkovou
ulicí a kostelem
sv. Martina.
Odhalená část
žulového masivu se
tak stane nedílnou
součástí budoucího
Radničního náměstí.
Foto NRL

INVESTIČNÍ AKCE POKRAČUJÍ
- aktuální přehled o stavu prací na jednotlivých akcích
Do konce června budou hotovy zemní úpravy,
zatravnění a oprava svahu při sjezdu
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Po dílčích terénních úpravách ve vlastní
režii bude na začátku června vybrán zhotovitel na rekonstrukci jímání a přívodu vody, stavidel a konečných terénních úprav na koupališti Limnice. Práce začnou
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vějířovitě čedičovými kostkami.
Práce začaly ještě v květnu. Po očištění
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bude v tomto měsíci nivelizován terén celé
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přivedena voda. Začnou zemní přípravné práce pro kamenou „hartenberskou“ kašnu.
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Konečnou podobu po rekonstrukci zemních sítí získají ulice Jungmannova, Krátká
a Boženy Němcové. Na konciVměsíce začnou
RNO a stávající kapráce na propojení
BEvybudované
nalizace směrem od Jungmanovy ulice k sídlišti 9. května.

Červen přinese kompletní osazení svítidel,
rámů k mřížím, technologie kašny a zádlažbu
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tová fasáda na školní budově a poté, kdy zmizí
ze silnice těžké stroje, bude osazena socha

Skluz, který firma nabrala na začátku roku,
se jí z velké části podařilo dohnat. Dnes je oproti harmonogramu ve čtrnáctidenním zpoždění.
PS není ohrožen DoTermín předání, říjenD2002,
končují se vnitřní instalace a omítky. V červnu
budou osazena okna.
Luděk Sequens
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Z usnesení Zastupitelstva města z 25. zasedání ze dne 20. května 2002
Zastupitelstvo města
schválilo nehlasování o odvolání jednotlivých
členů rady města
projednalo výsledek hospodaření města Nejdek
za rok 2001 a a) uzavírá závěrečný účet města
Nejdek za rok 2001 s vyjádřením: bez výhrad
b) schvaluje rozpočtové opatření vyplývající
z komentáře k závěrečnému účtu města za rok
2001
schválilo na doporučení FV předložený výsledek hospodaření města za leden až březen
roku 2002 včetně komentáře a cash-flow.
pověřilo finanční výbor porovnáním nákladů na
opravu chodníků s rozpočtovanou částkou na
úpravy náměstí
schválilo odpis pohledávky fa č. 7078196 SPRINT Az Sokolov v hodnotě 133.875,00 Kč
z důvodu bezvýsledného vymáhání a z důvodu
soudní nevymahatelnosti
zrušilo usnesení ze dne 5.2.2002 pod bodem
III, odst. 2.1., písm. n), o), j) a t) a
schválilo prodej a kupní cenu těchto jednotek:
Nejdek nám. Karla IV. vč. stavební parcely
a) jednotka 6/1 pro Petra Kováče; b) jednotka
6/2 pro Jiřího a Soňu Radoňovy; c) jednotka
6/4 pro Marii Gondovou.; d) jednotka 6/5 pro
Žofii Kloučkovou; e) jednotka 7/1 pro Jolanu
Vorlovou; f) jednotka 7/3 pro Irmu Tesařovou;
g) jednotka 7/4 pro Jarmilou Hruškovou; h)
jednotka 7/5 pro Jarmilu Langovou; ch) jednotka 7/6 pro Martina Kancoka
Poštovní ulice Nejdek, vč. stavební parcely
i) jednotka 419/1 pro Tomáše Bystroně; j) jednotka 419/2 pro Josefa a Larisu Nouzovy; k)
jednotka 419/3 pro Rozálii Kamenskou; l) jednotka 419/4 pro Marianu Vokolkovou; m) jednotka 420/1 pro Helenu Hruškovou; n) jednotka 420/3 pro Jiřinu Kuchárkovou; o) jednotka
420/4 pro Irenu Valentovou; p) jednotka 421/1
pro Borišu Rynešovou a Viléma Ryneše; g) jednotka 421/2 pro Marcela Králika a Annu Králikovou; r) jednotka 421/4 pro Helenu Běhavou; s) jednotka 422/1 pro Rudolfa a Walerii
Horvathovy; t) jednotka 422/2 pro Boženu
Bařinovou; u) jednotka 422/3 pro Pavlínu Červíkovou; v) jednotka 422/4 Zuzanu Ivaniskovou; w) jednotka 643/5, Smetanova 643 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Antonína
a Marii Houdkovy
ul. Bratří Čapků, Nejdek, vč. stavební parcely
x) jednotka 1149/1pro Jiřího a Zuzanu Jirsovy;
y) jednotka 1149/2 pro Herberta a Vlastu
Dupačovy; z) jednotka 1149/3 pro Marlenu
Turkovou; aa) jednotka 1149/4 pro Borise a Alici Hájkovy; ab) jednotka 1149/5 pro Zdeňka
Hadžegu a Helenu Horákovou; ac) jednotka
1149/6 pro Miloše a Věru Kupcovy; ad) jednotka 1149/7 pro Františka a Moniku Gabčovy;
ae) jednotka 1149/8 pro Josefa Petrasowa; af)
jednotka 1150/1 pro Margitu Silovskou; ag)
jednotka 1150/2 pro Malvinu Godžovou; ah)
jednotka 1150/3 pro Irenu Kvapilovou; ach)

jednotka 1150/6 pro Martina a Dagmar Jetmarovy; ai) jednotka 1150/7 pro Libuši Slavíkovou; aj) jednotka 1150/9 pro Josefa a Evu Bláhovy; ak) jednotka 1151/1 pro Milana a Štěpánku Bořkovy; al) jednotka 1151/2 pro Stanislava a Pavlu Cingrošovy; am) jednotka 1151/3
pro Miroslava a Šárku Rampasovy; an) jednotka 1151/4 pro Josefa a Annu Komárkovy; ao)
jednotka 1151/5 pro Ervína a Ellu Procházkovy; ap) jednotka 1151/7 pro Romana a Helenu
Dundovy
Osvětimská Nejdek, vč. stavební parcely
aq) jednotka 1152/1 pro Danu Grabovskou;
ar) jednotka 1152/2 pro Pavla Forstera; as)
jednotka 1152/3 pro Vlastimila a Marii Němcovy; at) jednotka 1152/4 pro Josefa Nocara a
Hedviku Macháčkovou; au) jednotka 1152/5
pro Milana a Irenu Pišingerovy; av) jednotka
1152/6 pro Ladislava a Annu Burdovy; aw)
jednotka 1153/1 pro Pavla a Irenu Kyselovy;
ax) jednotka 1153/2 pro Lubomíra Kenkuše
a Václava Kenkuše; ay) jednotka 1153/3 pro
Manfreda Wabnitze; az) jednotka 1153/4 pro
Horsta a Libuši Pilzovy; ba) jednotka 1153/5
Zdeňka Brože; bb) jednotka 1153/6 pro Vladimíra Hůlku
9. května Nejdek, včetně stavební parcely
bc) jednotka 1236/1 pro Olgu Rajsiglovou; bd)
jednotka 1236/4 pro Martina a Gabrielu
Holých; be) jednotka 1236/5 pro Gerda a Eugenii Radimerských; bf) jednotka 1236/6 pro
Janu Liptákovou; bg) jednotka 1236/7 pro Vladimíra a Alici Stoklasovy; bh) jednotka 1236/8
pro Josefa Schindlera; bch) jednotka 1236/10
pro Miroslava a Lucii Horňákovy; bi) jednotka
1236/12 pro Karla a Věkoslavu Kolkovy; bj)
jednotka 1236/14 pro Miroslava a Růženu Novákovy; bk) jednotka 1236/16 pro Lenku Stehlíkovou; bl) jednotka 1236/18 pro Antonii
Táborskou; bm) jednotka 1237/1 pro Ivanu
Švachulovou a Romana Neuderta; bn) jednotka 1237/2 pro Irmu Grasseovou; bo) jednotka
1237/4 pro Jaroslava a Margitu Jakubesovy;
bp) jednotka 1237/5 pro Karla a Magdu Bazalkovy; bq) jednotka 1237/6 pro Hanu Jacenkovou; br) jednotka 1237/8 pro Zdeňka Liticha;
bs) jednotka 1237/12 pro Milana a Blanku Valkovy; bt) jednotka 1237/13 pro Bohumila Urbance; bu) jednotka 1237/14 pro Patrika Hodače; bv) jednotka 1237/16 pro Irenu Novákovou;
bw) jednotka 1237/17 pro Lubomíra a Boženu
Markovy; bx) jednotka 1238/1 pro Zdeňka Frice a Annu Andělovou; by) jednotka 1238/2 pro
Daniela a Dianu Ilnyckých; bz) jednotka
1238/3 pro Libuši Chvátalovou; ca) jednotka
1238/4 pro Ivetu Rusovou; cb) jednotka 1238/5
pro Marii Maljukovou; cc) jednotka 1238/6 pro
Irenu Dadovou; cd) jednotka 1238/10 pro Radimíra a Annu Korandovy; ce) jednotka 1238/11
pro Miloslava a Zlaticu Vojtíškovy; cf) jednotka
765/2, Osvětimská 765 Nejdek, včetně stavební
parcely, pro Zdeňka Ryneše,
schválilo pro Moniku Šugarovou, Nejdek, pro-

minutí prodlení v platbě kupní ceny za byt do
doby vyřízení úvěru.
schválilo prodej pozemku
v k.ú. Nejdek a) pro Ing. Josefa a Zdeňku
Zákouckých, Nejdek, stp.č. 1226 a ppč.
325/1; b) pro Arnolda a Ludmilu Sterzikovy,
ppč. 1336/9; c) pro Jiřího a Kristinu Kalouchovy, ppč. 1345/4; d) pro WITTE Nejdek,
spol. s r.o., ppč. 1580/1, ppč. 1727, ppč.
1739/1, ppč. 1740/1 a ppč. 1764/1
v k.ú. Bernov e) pro Františka a Kateřinu Neduchalovy, ppč. 291/3; f) pro Miroslava a Janu
Kolenovy ppč. 178/2 díl "k 1", ppč. 1360/1 díl
"b", ppč. 162 díl "a"; g) pro Vladislava a Ivetu
Jurišovy ppč. 55/8; h) pro Ing. Jaroslava
a MUDr. Miloslavu Řezankovy ppč. 196/3 část
v k.ú. Pozorka u Nejdku i) pro Josefa a Marcelu Šulcovy ppč. 1479/1; j) pro Miroslava Huttu
ppč. 1360/1 část
v k.ú. Suchá u Nejdku k) Annu Novákovou ppč.
630/9; l) pro Petru Gavlasovou ppč. 720 část
v k.ú. Fojtov m) pro Aloisii Janíčkovou stp.č.
13/4; n) pro Jana a Jarušku Michtovy ppč.
1873/33
v k.ú. Nejdek o) pro Zdeňka a Irenu Mihališinovy a Annu Uhlschmidovou stp.č. 521/2,
ppč. 3385, ppč. 1580/2; p) pro Khang Huynh
Vana a Nghia Nguyen Thi, Romana a Mgr.
Jaroslavu Deverovy a Františku Trinerovou
ppč. 273/1; q) pro Miroslava Draxala ppč.
2409/1 část, ppč. 2409/2 část a ppč. 2404/3;
r) pro Evu Tóthovou ppč. 2406/1 část, ppč.
2408/2
v k.ú. Bernov s) pro Pavla a Evu Milotovy
ppč. 278; t) pro Petra Satýnka a Vladimíru
Cimprichovou ppč. 268/3 díl "d" a ppč.
268/2 díl "b", označené jako ppč. 268/3; u)
pro Petra Lucoviče a Lucii Řehákovou ppč.
268/3 díl "f", ppč. 268/2 díl "e" a ppč. 267
díl "h", označené jako ppč. 268/4; v) pro
Štěpána Cingroše ppč. 267 díl "ch", ppč.
268/2 díl "j" a ppč. 268/3 díl "i", označené
jako ppč. 267
w) pro Miroslava Součka ppč. 597/1 část,
označenou jako ppč. 597/22 v k.ú. Lesík
x) pro Renatu Niedobovou ppč. 273/3 část;
pro Milana a Naděždu Síbrtovy ppč. 273/3
část označenou jako ppč. 273/14 v k.ú. Tisová
u Nejdku
v k.ú. Nejdek z) pro Jiřího a Jitku Čížkovy,
Petera a Ing. Drahomíru Stefanovičovy, Jiřího
a Janu Szlaukovy, Mgr. Miloše a Kláru Řičanovy, Františka a Dagmar Heinovy, Josefa
a Annu Nádeníčkovy ppč. 3121/2; aa) pro Růženu Křimskou a MUDr. Vladimíra Křimského ppč. 1717/20 část; ab) pro Moniku Bönschovou ppč. 1236/8; ac) pro Roberta Filo
ppč. 1236/4; ad) pro Vlastislava Vejlupka ppč.
925/2, ppč. 923/1
ae) pro Stanislava a Leonu Královy ppč.
593/2 v k.ú. Tisová u Nejdku
af) pro GHR - Consult Praha s.r.o. ppč.
1868/7 v k.ú. Fojtov

Červen 2002
neschválilo prodej pozemku a) pro Ing. Jaroslava a MUDr. Miloslavu Řezankovy ppč. 196/1
v k.ú. Bernov; b) pro Michala Bubera ppč.
3249/5 v k.ú. Nejdek
schválilo výmaz předkupního práva pro Město
Nejdek k pozemku ppč. 51/7 a st.p.č. 360
v k.ú. Bernov
schválilo směnu pozemků v k.ú. Nejdek a) ppč.
3329 díl "a", ppč. 1445/25 z majetku Města
Nejdek, za stp.č. 199 díl "b" z majetku Ing.
Jiřího a MUDr. Marcely Křečkových; b) ppč.
1362/1 díl "a", stp.č. 2492 z majetku Města
Nejdek, za stp.č. 2337 z majetku ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE, a.s.; c) stp.č. 591/1
díl "i" z majetku Města Nejdek za ppč.
3266/3 z majetku Povodí Ohře, s.p.
schválilo pro ČESKÝ TELECOM, a.s. věcné
břemeno vedení veřejné telekomunikační sítě
a umístění sloupů nadzemního vedení na ppč.
3156 v k.ú. Nejdek a věcné břemeno vedení
veřejné telekomunikační sítě podzemního
vedení na ppč. 3214/1, 2417/1, ppč. 3211/1,
ppč. 2353/5, ppč. 3200, ppč. 2353/1, ppč.
2354/1, ppč. 2354/7, ppč. 2337, ppč. 2257
a ppč. 2335 v k.ú. Nejdek.
schválilo přijetí daru od Římskokatolické farnosti Nejdek, pozemek ppč. 348 v k.ú. Nejdek,
s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí
darovací smlouvě a v darovací smlouvě bude
zřízeno věcné břemeno právo chůze a jízdy pro
vlastníka stp.č. 191 v k.ú. Nejdek.
schválilo silniční hraniční přechody v Jelení
a v Potůčkách pro osobní automobily za podmínky vybudování obchvatu města z rozpočtů
správců komunikací.
zvolilo přísedícím Okresního soudu Karlovy
Vary p. Marii Šoustalovou na období let 2002
- 2006
stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva ve výši:
- člen zastupitelstva 200 Kč za měsíc
- člen rady 900 Kč za měsíc
- předseda výboru 800 Kč za měsíc
pověřilo a) vedení města iniciovat omezení
ochranného pásma města Nejdek, zřízeného
dle Zák.,č. 20/1987 Sb. o památkové péči; c)
starostu města, aby se přípisem obrátil na
odvolací soud a podal kladný posudek na
působení a práci MUDr. Boušky tak, aby
mohlo dojít ke změně rozhodnutí o zákazu
činnosti.
Mgr Luděk Sequens, starosta
Ing. Lubomír Vítek, místostarosta
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Městská policie slaví 10 let činnosti
- rok 1992 - první rok Městské policie v Nejdku
Městská policie v těchto dnech slaví desáté výročí svého založení.
Při této příležitosti vám nabízíme pohled zpět do její nedlouhé ale bohaté historie.
Jaký byl tedy „rok jedna" Městské policie v Nejdku?
VZNIK MěP
Vznik Městské policie v Nejdku se datuje k 8. dubnu 1992, kdy Městské zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o zřízení Městské policie s působností v katastru města Nejdku
s účinností od 1. května 1992. Důvody tohoto kroku nastiňuje úryvek z městské kroniky z téhož
roku: „Vzrůstající kriminalita nás zneklidňuje, zneklidňující jsou i otázky, proč tomu tak je.
Každý se diví, že je vyšší stupeň kriminality než za minulé (komunistické) éry. Nechceme si přiznat, že je to rub systému, kdy se žilo z podstaty na úkor budoucnosti, pod vládou hrozby, kdy
přetvářka byla mravně přípustná a poctivost naopak pokládána za hloupost. „Přikrádání" bylo
považováno za přípustné vzetí sociální spravedlnosti do vlastních rukou - obrazně a fakticky.
Příchodem svobody dostaly volnost i tyto záporné rysy". Svoboda má však své meze - zákony,
a proto k jejich ochraně a prosazení byla zřízena Městská policie.
VÝZBROJ A VÝSTROJ
Výdaje na jednoho strážníka v roce 1992 činily 6 000 Kč, náklady na výstroj a výzbroj činily 20
000 Kč. Výstroj se skládala ze šestihranné černé brigadýrky se stříbrným osmihranným odznakem „Městská policie" (odznak zobrazoval meč, zavřenou knihu a listové ratolesti), černé kožené pasové bundy s odznakem MP a rukávovou nášivkou, černé a bílé „pilot" košile s rukávovou
nášivkou s názvem obce (nárameníky s hodnostmi byly zavedeny až v únoru 1995), odznaku
MP se služebním číslem. Dále z kravaty, kalhot, polobotek nebo vysokých kožených šněrovacích bot "kanad", vše černé barvy.
Výzbroj tvořil černý kožený opasek, na kterém byla krátká kulová střelná zbraň ráže 9 mm zn.
ČZ 83 černé barvy, černý krátký plynový obušek s pojistkou nebo tonfa, pouzdra s pouty, vystřelovacím nožem, malým kasrem (slzný plyn ve spreji) a ruční vysílačkou.
Služební místnosti byly získány v prvním patře budovy ředitelství bývalých Komunálních služeb
(budova čp.93 na nám. Karla IV.). Prvním služebním vozidlem byla ojetá černá Škoda 120 s bílým značením MP na dveřích a kapotě. Neměla maják, jen kovovou hrazdu s mlhovkami.
PŮSOBNOST
Městská policie podle zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii podléhá starostovi města. Do její působnosti patří kromě území města Nejdek ještě obce Suchá, Pozorka, Oldřichov, Lužec, Vysoká Štola,
Tisová, Fojtov, Bernov a Lesík. Rámec a způsob práce stanoví vyhláška o Městské policii.
Svou činnost zahájila MěP oficiálně 5.června 1992. Obvodnímu oddělení PČR v Nejdku tak ubylo
starostí a mohlo se více věnovat vyšetřování trestné činnosti. Spolupráce s OO PČR Nejdek byla
a stále je dobrá, policisté si vzájemně vycházejí vstříc, některé akce zajišťují společně.
MěP A VEŘEJNOST
Spolupráce s veřejností byla zpočátku nevalná. Důvodem byla převážně malá informovanost
občanů a také malé povědomí o pravomocích MěP. Brzy se však občané na MěP začali obracet
se žádostmi o pomoc nebo přestupky přímo oznamovali.
STRÁŽNÍCI
MěP měla včetně velitele 12 členů. Strážníci Městské policie byli vybráni na základě testů, prošli speciálním školením a výcvikem, který průběžně pokračuje včetně udržování fyzické kondice. Prvním velitelem MěP byl Štěpán Janiss. V říjnu byl na základě výběrového řízení jmenován
novým velitelem Manfred Švestka. V průběhu roku odešli strážníci Dalibor Novák a Ivan Junek,
činnost byla zastavena str. Jaroslavovi Urbanovi. Na jejich místa nastoupili str. Artuš Vyšín, Jan
Fousek a Petr Karas.
Strážníci řešili zejména přestupky proti ustanovením vyhlášek města, bezpečnosti silničního provozu, občanského soužití. Některé případy následně řešila přestupková komise při MěÚ Nejdek,
jiné byly vyřízeny přímo na místě v blokovém řízení. Částka vybraná na pokutách činila 15 620 Kč.
VÝHRY A PROHRY
Mezi první nejvýznamnější služby a zákroky patřilo např. zabezpečení voleb s hlídáním volebních místností, zadržení podnapilého řidiče, který zavinil těžkou dopravní nehodu, zadržení
pachatele pokusu o vraždu a zadržení pachatelů různých krádeží. Černým dnem a mezníkem v historii MěP Nejdek se stala událost ze dne 30. srpna 1992, kdy strážník použil služební střelnou
zbraň. Na ulici Závodu míru zastřelil z nedbalosti devatenáctiletého mladíka z Opavy.
pokračování příště
Jaroslav Ettler, velitel MěP
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Mateřinky v Nejdku
V dubnu proběhl zápis dětí do mateřských školy v Nejdku. Všechny čtyři mateřské školy jsou plné dětí. Naše město mládne, máme hodně mladých rodin. Věřte, naši
mladí, ale i babičky a dědečkové, že o vaše
maličké je ve všech mateřských školách
s láskou a obětavostí pečováno. Každá mateřská škola má svůj školní program. Ve
všech mateřských školách se snažíme vytvořit láskyplné a estetické prostředí, aby se
vaše děti cítily dobře. Každý, kdo zůstal
(po všech ústrcích) pracovat ve školkách,
nejen pedagogové, ale i kuchařky a uklízečky, cítí potřebu milovat vaše děti. Děkuji
všem, kteří na nás nezapomínají a kteří
s námi spolupracují. Važme si každé trošky
toho lepšího, co nám život přináší a nezapomínejme na vzájemnou úctu a lásku.
B. Vojtová, ředitelka mateřské
školy v Husově ul.

K O U P Í M vše staré
o historii Nejdku a jeho okolí:
kroniky, knihy, letáky, dekrety, mapy,
prapory, pohledy, odznaky, střelecké terče,
užitkové předměty atd. Hledám dosud
nezveřejněné informace o životě držitele
nejdeckého panství barona von Kleista.
Najdu očitého svědka odsunu
sudetských Němců?
Jiří Kerita, Okružní 1177, Nejdek,
tel. 017/382 61 89

V dubnu uplynul rok,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, děda, tchán,
švagr a strýc,

pan Rudolf Janíček,
dlouholetý zaměstnanec
OSP Nejdek. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi s úctou na jeho památku.
V našich srdcích žiješ dál.
Manželka a syn s rodinou
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Miroslava Růžičková vybojovala Titul
mistryně ČR ve smíšené čtyřhře v badmintonu
Ve dnech 4. - 5. května se v Plzni konalo Mistrovství ČR v badmintonu staršího
žactva, kat. U15 za účasti 54 hráčů a hráček z celé ČR. Z Karlovarska se ho zúčastnila nejdecká Miroslava Růžičková.
Ve dvouhře dívek obsadila 9. - 16. místo.
Ve čtyřhře společně se svojí partnerkou
českokrumlovskou Annou Balcarovou
došly až do semifinále, kde však podlehly
páru Kosová, Koukalová (Praha, Hořovice) 0:3, avšak bronzová medaile je první,
kterou Mirka vybojovala.
Ve smíšené čtyřhře postoupila se svým
spoluhráčem z Doubravky Milanem Karasem do semifinále, kde smetli pár Bitman, Kosová 3:0 a oplatila tak Kosové
předchozí dvě porážky.
Ve finále na ně čekal nasazený českokrumlovský pár č.1 Florián, Balcarová (Florián
vyhrál singl i debl s Ploškem z Orlové). Karas s Růžičkovou porazili po vyrovnaném
zápase krumlováky 3:1 (7:5, 7:5, 5:7, 7:3) a vybojovali tak titul mistra republiky ve smíšené čtyřhře.
Mirka touto cestou děkuje svým partnerům, drogerii Macek, ZPA - DP Nejdek a také
svému trenérovi Stanislavu Newiakovi.

Mezinárodní turnaj v Nejdku
Ve dnech 20. - 21. dubna se v Nejdku konal jedenáctý ročník turnaje Thun cup v badmintonu. Účastnilo se jej 39 hráčů a hráček z České republiky a Německa.
Vítězem dvouhry mužů se stal domací Miloš Kamaryt, který vyhrál turnaj již potřetí
a vybojoval tak titul pro Jiskru po dlouhých osmi letech.
Ve dvouhře žen dominovala chlumčanská Straková, která prošla soutěž bez většího
zaváhání. Na „bramborové“ pozici skončila domácí Šlehubrová.
Ve čtyřhře mužů byla nejlepší plzeňská dvojice Popilka, Paleček, která v semifinále
vyřadila domácí pár Kamaryt, Marek 2:1. Namále měli Plzeňané již ve čtvrtfinále
s landshutskou dvojicí Schmidt, Maier, kterou porazili 2:1 (ve třetím setu 17:16), a zápas byl označen jako nejhezčí v celém turnaji.
Ve čtyřhře žen zvítězila dvojice Sobotová, Straková, která uštědřila ve finále páru
Levová, Pokorná (Sokol Svatá) dokonce „kanára“. Mrzí prohra domácího páru Nováokornou ve třetím setu o tři míčky.
ková, Kamarytová s Levovou a P
V mixu dominoval pár Urban, Sobotová (Chlumčany, Doubravka), který ve finále
porazil domácí manželský pár K
amaryt, Kmary tová 2:1. Hezké je i čtvrté místo domácí Blažejové s českokrumlovským Černým.
Další umístění nejdeckých badmintonistů:
Dvouhra muži: 9 .- 16. Marek, Baumgartl
Dvouhra dívky: 5. - 8. Nováková
Čtyřhra muži: 4. Kamaryt, Marek; 5. - 8. Newiak, Baumgartl
Čtyřhra ženy: 4. Nováková, Kamarytová; 5. - 6. Blažejová, Šlehubrová
Smíšená čtyřhra: 4. Černý, Blažejová
Děkujeme partnerům turnaje: Thun Karlovarský porcelán, Ateliér Čebiš, drogerie Macek
Nejdek, KV Mont Nejdek, Studio Pro K.Vary, Skleněný palác, Porcelán Danihel, J+P video,
Elektromix Nejdek, IT servis Nejdek, Ligneta Mírová, Banner Praha, Oskarmobil, Město
Nejdek.
Stanislav Newiak, manažer oddílu
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XIII. Pouť dobré vůle aneb s cukrovou vatou mezi výkopy
Možná vás v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi na náměstí napadlo, kde
a zda vůbec se letos bude konat Pouť dobré vůle. Léto je v Krušných horách krátké
a do prvního sněhu se toho musí stihnout opravdu hodně. Harmonogramy staveb se mění
podle počasí (nebo jako počasí) ale tradici nejdecké poutě snad neohrozí. Nikdo vám
včas samozřejmě stoprocentně neřekne, zda silnice na náměstí bude hotova, chodníky
schůdné a objízdná trasa uzavírky sjízdná. Dnes je však více než pravděpodobné, ba
téměř jisté (viz investiční servis na str. 1), že místo a čas pro tradiční pouť se najde.
Možná bude trochu skromnější, ale rozhodně bude!
Co nás tedy čeká? Letošní Pouť dobré vůle se bude, tak jako loni, odehrávat převážně v horní části náměstí Karla IV. Pouze kolotoče budou na školním hřišti. Stánky
s rozličným zbožím a občerstvením budou umístěny na náměstí od křiž ovatky s Poštovní ulicí až ke křižovatce s Nerudovou ulicí. Tato část bude tedy pro veškerou dopravu uzavřena.
Podium s hudební produkcí opět uzavře Dvořákovu ulici (naproti kinu). Z programu
krátce zmíním alespoň pražskou skupinu Gang-ala-basta, jejíž jádro tvoří potomci slavných muzikantů Milan Broum ml. a Michal Pavlíček ml. Jack Harrer Quintet je formace mladých talentovaných jazzmanů z Karlovarska. Dále zahraje Cop - bluegrasová
legenda z Plzně a mnoho dalších.
Nedaleko podia, na prostranství před kostelem sv. Martina (budoucí radniční náměstí), budou předvádět svá řemesla hrnčíři, kováři, dráteníci a další řemeslníci. Ty bude v sobotu doplňovat divadlo pro děti a vystoupení
fakíra. Můžete se těšit i na jeho večerní „ohňové“
představení. V neděli předvedou půvabné tanečnice to nejlepší ze skotských tanců.
Pouť ale začíná už v pátek na Kukačce. Odstartuje ji koncert skupin
Funkce, Bloody Mary, Spiders The Beatles Revival a populární Děda Mládek Illegal
Band.
Nedejte se odradit bagry a výkopy a přijďte
se podívat, poslouchat, bavit se a setkávat. Přijďte
s dobrou vůlí.
Zdeněk
Pánek

RADNIČNÍ LISTY

PROGRAM
PÁTEK 21.6.
Restaurace KUKAČKA
Tisová u Nejdku
21:00 Open Air Party
Hrají: Funkce, Bloody Mary,
Spiders - The Beatles Revival,
Děda Mládek Illegal Band

SOBOTA 22.6.
Náměstí KARLA IV.
10:00 Novorlská dechovka
11:30 Dům dětí a mládeže
14:00 Gang-Ala-Basta
16:00 Ivan Hlas a Navi Papaya
11:00 a 15:00 Loutkové divadlo
12:30 a 21:30 Fakír

NEDĚLE 23.6.
10:30 Základní umělecká škola
12:00 Jack Harrer Quintet
13:00 Panoptikum
14:30 Trepka
16:00 Cop
11:30, 14:00 a 15:30 Skotské tance
15:00 Pohádky ze zahrádky
Divadelní pohádka pro děti
(kino, velký sál)
V sobotu a neděli ukázky tradičních
řemesel (kovář, cínař, platnéř, dráteník, spolek krušnohorských keramiků, historické sklo, atd.)

VÝSTAVY:
Městské muzeum: Obrazy malířů
a národopisců Karovarska
Galerie N211: Obrazy - Jan Kristofori
Zelená sedma (kino): Náš svět
- fotografie Ireny Ondrové
Čajovna a Galerie N211:
V sobotu a neděli zábavné hry
a výtvarné aktivity pro děti i dospělé
Změna programu vyhrazena.

UPOZORNĚNÍ:
V době konání XIII. Poutě dobré vůle
od 21.6. 18 hodin, do 23.6. 19 hodin,
bude uzavřena část náměstí od křižovatky
s Karlovarskou ulicí po ulici Nerudovu a část ulice
Dvořákova. Prosíme vás o přeparkování svých vozidel
z prostoru této uzavírky do 21.6. 18 hodin.

NEJDECKÉ
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VOLNÝ BYT - 1 + 1, I. kat. ul. Soudní 883, NEJDEK. Kuchyň 9,14 m2, pokoj 12,07 m2, koupelna 5,07 m2, WC 2,35 m2, půda 21,00 m2.
Poloha bytu: I. poschodí. Vytápění: elektrickými ohřívači. Smluvní nájemné: 1 500 Kč do doby koupě bytu. Toto nájemné nezahrnuje náklady za
služby! Stanovená kupní cena : 58 300 Kč. Zájemce o prodej uvolněného bytu předloží svoji žádost do 15.června 2002 na podatelnu MěÚ. Došlé
žádosti budou předány Radě města, která vybere jednoho žadatele a doporučí Zastupitelstvu města odsouhlasit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a prodej bytu. Při výběru budou brána na zřetel tato kriteria: - žadatel nebydlí ve vlastním byt; - bydlí v nájemním bytě města, nezařazeném do prodeje a tento uvolní; - žadatel je trvale hlášen v Nejdku. Na koupi tohoto bytu nemůže žadatel uplatňovat slevy dle schválených podmínek prodeje vyplývající z nájemního vztahu. Zájemcům bude umožněna prohlídka bytu vždy ve středu od 14:30 do15:30.
VYVĚŠENO na úřední desce MěÚ Nejdek od 16. 5. 2002 do 15. 6. 2002.
Ekonomický odbor, MěÚ Nejdek

PRODÁM DŮM
V SUCHÉ U NEJDKU
CENA DOHODOU
INFORMACE NA TEL.
0605 232 908

Červen 2002
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Nejdek: Vysoká Štola
lípa malolistá u chalupy čp.2
(O=386cm /ve výšce 120-150cm/, V=24,5m)
Ve spodní části osady Vysoká Štola se schovává za zděnou kůlnou u samoty
čp.2 stará lípa. Turista procházející po silničce údolím na druhé straně potoka
z ní zahlédne jen korunu převyšující stavení. Přesto stojí lípa za návštěvu.
Nápadně prohnutý kmen je zapuštěný v kamenitém podloží mohutnými kořeny. Jeho šikmý vzrůst vyvažuje silná pokroucená větev, díky které je sice vysoká
koruna nepravidelná, ale strom získává elegantní, dynamický vzhled. Ten nenarušují ani malé otvory v jizvách po větvích, svědčící o dutině skryté v kmenu.
Převislé větve dodávají lípě smuteční půvab. Melancholickou náladu místa podtrhuje i čtveřice starých jírovců na terase nad chalupou.
RNDr. Jaroslav Michálek, Okresní muzeum Sokolov
kresby: MUDr. Vladimír Lepš

Mateřská škola v Nerudově ulici děkuje
Rádi bychom touto cestou před koncem školního roku poděkovali rodičům a přátelům naší mateřské školy za vlídné úsměvy, milá slova,
drobné pozornosti (věcné i finanční), nevšední ochotu i větší sponzorské dary.
Mezi nejčastější přispěvatele patří rodiče Vosmekovi, Pražákovi, Antonovi, Čebišovi, Juhaszovi, Kuzmiakovi, Tranovi, Dvořákovi, Polákovi,
Bystřických, Polcarovi, Wolfovi, paní Kafková a Svobodová. Všem patří náš upřímný dík.
Velice si ceníme rodičů, kteří nám každoročně umožňují uskutečnit naše plány a nápady. Jedná se o pana V. Poláčka, který sponzoruje pronájem bazénu v Ostrově pro plavecký výcvik starších dětí naší školky. Dalšími jsou manželé Pražákovi, díky nimž se každý rok děti veselí při
maškarní diskotéce "U Zlatého klokana". Rodiče Stupkovi obětavě věnují svůj volný čas, aby se děti z naší MŠ (včetně dětí postižených i ostatních dětí z integrované třídy v N. Hamrech) mohly projet na jejich koních. Manželům Nesvedovým děkujeme za nový písek na pískoviště. Ing.
D. Macháčková svým finančním darem pomáhá doplňovat vybavení nákladnějšími pomůckami pro naši integrovanou třídu v N. Hamrech.
Mimořádný zážitek umožnila našim dětem firma WITTE. Z jejich finančního daru byly uhrazeny dva výlety do Oberwiesenthalu. Přátelství
mezi dětmi a zaměstnanci naší a německé školky trvá již téměř tři roky. Tentokrát jsme se mohli zúčastnit (spolu s nejdeckým starostou a tajemníkem a dalšími významnými německými hosty) slavnosti položení základního kamene nového pavilonu jejich mateřské školy "Regenbogen" a oslavy Dne dětí. Všem přejeme příjemné prožití dovolené a prázdnin a ještě jednou velký dík.
Děti a zaměstnanci MŠ Nerudova Nejdek

Socha patrona hasičů sv. Floriána
byla slavnostně instalovánana na věž požární zbrojnice

Hasiči Nejdek napsali další řádky své historie. Na požární zbrojnici byl instalován patron hasičů sv. Florián.
Socha sv. Floriána byla za velkého zájmu nejdecké veřejnosti slavnostně vysvěcena plzeňským biskupem Františkem Radkovským
v sobotu 4. května 2002 v dopoledních hodinách.

NEJDECKÉ
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Gustav Zindel

FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, náměstí Karla IV.241
tel. 017/3925216; Po - Pá od 10 do 17 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Červen
Irena Ondrová
Náš svět
MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Karla IV. 238, tel. 017/3925 702
St - Ne od 9 do 16 hodin

Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.

VÝSTAVA
do 23.6. 2002
Obrazy malířů
a národopisců Karlovarska
Z díla G. Zindela a A. Drumma
Červenec 2002
Stříbrný lesk
Cín ze sbírek Karlovarského muzea
KINO NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel.:017/3925216
program kina viz stranu 9

POHÁDKA PRO DĚTI
Neděle 23.6. 2002 v 15 hodin
Pohádky ze zahrádky
Divadelní pohádka
Velký sál, vstupné 20 Kč.
GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 017/3825750
Otevřeno: St - Ne 16 - 21 hodin

VÝSTAVA
Červen 2002
Obrazy - Jan Kristofori
DĚTEM
22. - 23.6. 2002 od 10 do 18 hodin
Hry, soutěže, kvízy pro děti
i dospělé
DIVADLO
Upozornění pro abonenty MD KV
Představení pro předplatitele
9.6. 2002
W.A. Mozart, Don Giovanni
Národní divadlo Marionet Praha
Odjezd autobusem v obvyklém čase

Pouť dobré vůle
Nejdek 21. - 23. 6. 2002
Program viz strana 5
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- malíř a ilustrátor lidového života na Karlovarsku
nejdeckém muzeu prezentuje Karlovarské muzeum v těchto dnech unikátní
výstavu obrazů německého krušnohorského
malíře Gustava Zindela.
Gustav Zindel se narodil 13. srpna 1883
v Radenově u Chomutova a zemřel 21. listopadu 1959 v Loučné, kde je též pohřben.
Malovat se učil u chomutovského malíře
Hanse Schottenhammera a několik semestrů
na norimberské uměleckoprůmyslové škole
(1898 - 1900, grafika a dekorační malba).
Odborné veřejnosti je všeobecně známo,
že Zindel vytvořil velkou část svých prací
v součinnosti s karlovarským národopiscem
Josefem Hofmannem. Zindel používal pro
mnohé ze svých obrazů jako předlohy fotografie Josefa Hofmanna, zachycující lidové
oblečení, zvyky a architekturu regionu. Většinu Zindelových národopisných obrazů
inicioval a objednal Josef Hofmann v průběhu let 1910 - 1930. Ve třicátých letech je
pak Hofmann ze svého soukromého držení
daroval do karlovarského muzea, v jehož
sbírkách jsou dodnes.
Velká část Zindelových olejomaleb a akvarelů byla reprodukována v četných odborných publikacích Josefa Hofmanna. Nejvíce jich najdeme ve výpravné knize Deutsche Volkstrachten und Volksbräuche in West
- und Südböhmen z roku 1932. V široké
veřejnosti se popularita Zindelových líbivých obrazů šířila hlavně jejich reprodukcemi ve formě barevných pohlednic. Přesný
počet obrazů, které Zindel namaloval s národopisnými motivy Karlovarska a severozápadních Čech, už asi nikdy nezjistíme.
Řádově lze jejich množství odhadnout na
několik stovek. Část děl je zachována v muzeu v Chomutově, část v Karlovarském
muzeu. Mnoho obrazů je v soukromém
držení, mnohé se po roce 1945 ztratily či
byly zničeny.
Protože Zindelovy obrazy obsahově
odpovídají historické koncepci Josefa Hofmanna, který usiloval o zachycení regionálního lidového života
kolem roku 1850, jsou
do velmi značné míry
idealizované. Očima
městského člověka inscenují idylický venkov,
který je však převážně
uměleckou fikcí. Mohou vzbuzovat nostalgii
po časech, kdy byl svět
venkova ještě zdánlivě
bezkonfliktní, plný pohody a zvykových slavností.

V

Zindel byl také znamenitým kreslířem.
Jeho kreslířské dílo stojí neprávem ve stínu
jeho díla malířského. Zindel kreslil vesměs
tužkou a tuší. Kresby jsou zčásti lavírované.
Téměř všechny jsou signované, mnohé i s datací. Řada kreseb je již komponována pro
knižní obálku. Díky hojným publikacím
Josefa Hofmanna se téměř všechny Zindelovy kresby uplatnily jako knižní či časopisecké ilustrace. Jejich počet lze při podrobném rozboru odhadnout na cca 200.
Zindelovy kresby se vyznačují úspornými
a jistými tahy. Jejich náměty jsou často
humorné, v plném souladu s dějem Hofmannových povídek ze života lidu. Jde
o humor laskavý, mající porozumění pro
lidské slabosti a drobné pošetilosti. Hofmann a Zindel byli ryzími představiteli svého lidu, mluvili jeho řečí a cítili jako on.
Zindel si vytvořil sdostatek svérázný kresebný styl, takže jeho práce snadno odlišíme od tvorby jiných autorů. Kromě ilustrací k textům vytvořil i mnoho půvabných
knižních vinět s lidovými motivy. Zindelovy
kresby nelze popisovat. Je třeba je vidět
a vnímat v kontextu s Hofmannovým slovem. Jedině tak plně vynikne jejich životnost a sdělnost. Jako je Haškův Švejk nemyslitelný bez Ladových obrázků, tak k sobě nerozlučně patří Hofmannovy texty a Zindelovy kresby.
V „Egerländer biografisches Lexikon"
(1987) píše dr. Josef Weinmann výstižně:
„Totéž, co vyjádřil krušnohorský lidový písničkář Anton Günther ve svých písních,
totiž lásku k domovu, to zachytil svými
obrazy Gustav Zindel".
Výstavu Zindelových děl doplňují ukázky
knih, jež ilustroval, dále pohlednice s jeho
obrazy a také rozličné regionální národopisné předměty (součásti lidového oblečení, malovaná truhla z roku 1837, keramika,
cín, šperky, modlitební knížky, perníkové
formy aj.). Výstava potrvá do 23. června.
Dr. Stanislav Burachovič
Autor výstavy
Dr. Stanislav Burachovič
v nejdeckém muzeu
při vernisáži výstavy
Gustava Zindela,
malíře a ilustrátora
lidového života
Karlovarska.
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CIA Nathan Muir (Robert Redford) se chystá do penze. Poslední den ve službě se
dozvídá, že jeho žák a chráněnec Tom Bishop (Brad Pitt) je zatčen v čínském vězení
a obviněn ze špionáže a hrozí mu smrt. CIA v obavě z mezinárodního incidentu dává
od jeho případu ruce pryč. Vše tedy závisí na Muirovi, který tuší, jak k incidentu došlo
a je mu jasné, že nové vedení CIA odsouvá lidi ze staré školy na vedlejší kolej...
vstupné: 57+1Kč, ŠUP
125 minut, titulky
nevhodný do 12 let

13. - 14. čt, pá 17.00, 20.00!

ČERVEN
3. - 4. po, út 17.30, 20.00

BULŠIT

USA - Na střední škole se setkáme s ošklivou "Popelkou", která se nakonec stane
královnou plesu, s populárním fotbalistou, který se vsadí, že z ní tu královnu udělá, ale
nakonec se do ní zamiluje, se sexy potvorou, s několika mladíky, kteří se chtějí zbavit zoufale panictví, s osmdesátiletou nepolíbenou reportérkou, která se vydává za
studentku, se studentkou z Evropy, která neumí anglicky, ale má pěkná prsa, a tak
dále… Bulšit je parodie, která si dělá legraci z mnoha teenagerovských filmů dávných
i nedávných let.
vstupné: 57+1 Kč
82 minut, titulky
nevhodný do 12 let

PÁN PRSTENŮ

USA - Hrdinou příběhu je mladý hobit Frodo (Elijah Wood), který se díky magickému
prstenu dostane do samotného centra souboje mezi silami dobra a zla. Postaví se
sám krutému vládci Sauronovi a zabrání mu v temných plánech s obyvateli Středozemě? Prožijte pohádkový příběh plný elfů, skřetů, hobitů, trpaslíků a zlobrů, kde nejen
magické prsteny ale i sounáležitost všech živých bytostí dokáže netušené věci!
vstupné: 57+1Kč, ŠUP
165 minut, titulky
nevhodný do 12 let

17. - 18. po, út 17.30, 20.00

MOULIN ROUGE

USA - Fascinující, pikantní a tragikomický příběh Baze Luhrmanna je oslavou pravdy,
krásy, svobody a především lásky. Moulin Rouge - tančírna, noční kabaret, bordel...
Nejkrásnější kurtizána Satine (Nicole Kidman) a básník Christian (Ewan McGregor) a nad střechami Paříže se zrodila láska.
vstupné : 57+1Kč, ŠUP
122 minut, titulky
nevhodný do 12 let

20. - 21. čt, pá 17.00, 20.00
5. st 17.30, 20.00

NA KŘÍDLECH VÁŽKY

USA - Kevin Costner je lékař, stejně jako byla jeho manželka, která zahynula při plnění mise Červeného kříže v divokém pralese, jíž se účastnila navzdory svému těhotenství. Hrdina se stále nedokáže smířit s její smrtí, vyhýbá se přátelům a vzpomínky
zahání prací. Pak dostane balíček, který si jeho žena objednala ještě před smrtí. Začnou ho pronásledovat podivné představy a je stále více přesvědčen, že mu jeho mrtvá
žena chce něco důležitého sdělit…
vstupné: 57+1 Kč, ŠUP
104 minut, titulky
nevhodný do 12 let

KRÁL ŠKORPIÓN

USA - Před 5000 let žil bezohledný Memnon, který byl přesvědčen, že je povolán
vládnout lidem. Postavil se do čela barbarské armády a vraždil každého, kdo se mu
odmítl podřídit. Předcházel ho strach a hrůza. Mnozí tušili, že jeho kroky řídí někdo
jiný, kdo s jistotou ví, kdy a kde zaútočit. Několik kmenů nalezlo odvahu zastoupit
Memnonovi cestu k trůnu. Do jejich čela se postavil Mathyus, kterému generace
předků vlily do žil válečnou krev. Souboj na život a na smrt začíná.
vstupné: 57+1 Kč
85 minut, titulky
nevhodný do 12 let

27. - 28. čt, pá 17.30, 20.00 STAR WARS: EPIZODA II-KLONY ÚTOČÍ
7. pá 17.30, 20.00

ZATRACENÍ

ČR - Jedenadvacetiletý Patrik Lovický je zatčen při odletu z abstraktního města Bandungu za pokus pašování drog. Svědkem zatčení je průvodce Tomáš Egermaier, který
v Praze na letišti objeví igelitovou tašku s pěti videokazetami. Na nich sleduje příběh
Patrika Lovického, který je mezitím v Bandungu odsouzen k padesáti letům v kruté věznici Bon-wong.Celý příběh natočený na kazetách má plno nejasných míst. Možná to
nebylo úplně tak, jak se na první pohled zdálo. Hrají: Jan Plouhar, Jan Révai aj.
vstupné: 55+1Kč
100 minut
přístupný

10. po 17.30, 20.00

MILIONOVÝ ZÁVOD

USA - Bohatý majitel casina připravil pro své klienty novinku: veliký závod o dva miliony dolarů. Zbohatlíci se o ně ale nebudou ucházet sami, ale budou sázet na šest týmů,
lačnících po bohatství. Potenciální milionáři jsou vybráni náhodně a vzniknou tak notně
bizarní sestavy. Na cestu mohou vyrazit jakkoli - pěšky, autem, letadlem, na koni… Pravidla nejsou žádná. Hrají R. Atkinson, J. Cleese, W. Goldberg, C. Gooding Jr. Aj.
vstupné: 57+ 1Kč, ŠUP
112 minut, titulky
přístupný

11. út 17:30, 20.00

SPY GAME

V.Británie - I velký hráč musí dávat pozor, aby si protihráči nezahrávali s ním. Agent

Městská knihovna v Nejdku pořádá
ke dní dětí soutěž v přírodě pod názvem

POHÁDKOVÝ
KOPEC
Termín: 7.6. 2002 ve 14 hodin
Místo soutěže: Křížový vrch
Sraz: U PRVNÍ KAPLIČKY NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ
Podmínky soutěže:
Soutěž je určena pro děti z 1. - 5. tříd. Soutěžit se bude ve
trojicích, v kategoriích 1. - 3. tř. a 4. - 5. tř.. Po skončení soutěže čeká děti vyhodnocení, pro každého sladká odměna a posezení u ohýnku (nutno vzít vuřtíky a uzeninu na opečení
s sebou). Při nepřízni počasí (déšť, kroupy, vichřice, bouře
apod.) bude soutěž uspořádána v náhradním termínu.
Vlaďka Cimprichová

filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, http://www.kinoserver.cz;

USA -V galaktickém senátu vládne neklid. Několik tisíc slunečních soustav se chce
odtrhnout od republiky. Senátorka Amidala, se vrací do galaktického senátu, aby se
zúčastnila důležitého hlasování o vytvoření republikové armády, která by byla nápomocna oslabeným rytířům. V Epizodě II se formuje temné impérium a rozhoří se
láska, která v sobě nese zárodek zla. Režie George Lucas, hrají Ewan McGregor,
Hayden Christensen, Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
vstupné: 57+1 Kč, ŠUP
135 minut, titulky
přístupný

Představení pro děti

26. st 9:30!

PAN TAU A SAMÁ VODA

ČR - pohádkové pásmo

63 minut

vstupné : 9 + 1Kč

Připravujeme na červenec 2002
ČISTÁ DUŠE, FORMULE, ANDĚLSKÁ TVÁŘ, DENÍK BRIDGET JONESOVÉ,
BANDITI, ANTITRUST - ELITA, PERNÍKOVÁ VĚŽ

filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, http://www.kinoserver.cz;
http://www.kina365dni.cz

ZUŠ Nejdek vás srdečně zve na akce,
pořádané na závěr školního roku 2001/2002
1) Výstava prací žáků výtvarného oboru s názvem „HUMOR“
Většina vystavovaných prací vznikla v souvislosti s projektem „Humor v životě dětí". Akce probíhá na ZUŠ Nejdek
v rámci vzdělávacího programu EU - SOCRATES.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13.6. 2002 od 17
hodin v galerii školy. Od 13.6 do 23.6. si ji můžete prohlédnout vždy od 14:00 do 16:30 (mimo soboty a neděle).
2) Závěrečné koncerty žáků hudebního oboru
V programu se představí nejlepší žáci školy spolu s novými
absolventy.
Koncerty se konají v úterý 18.6. a ve středu 19.6. 2002 vždy
od 17:30 hod. Vstupenky v ceně 10 Kč je možno od 1.6. 2002
zakoupit u učitelů, nebo ředitele školy v odpoledních hodinách v budově školy.
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ
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MOBIL SHOP - VIDEOPŮJČOVNA
nám. Karla IV. 90, Nejdek, tel. 017/ 392 54 35

kompletní nabídka TWIST a GO sad
dobíjecí kupony GO, TWIST, OSKAR
neblokované telefony NOKIA, ERICSSON
příslušenství k mobilním telefonům
k mobilním telefonům dárky
výkup telefonů, komisní prodej
kompletní záruční i pozáruční
servis mobilních telefonů

PRODEJ NA SPLÁTKY - VYŘÍZENÍ DO 10 MIN.
ZŘIZUJEME
KARTY
PASOVÉ FOTOGRAFIE OKAMŽITĚ

!!! VIDEOPŮJČOVNA MATRIX !!!
Po - Čt
Pá
So
Ne

8 - 12; 13 - 20
8 - 12; 13 - 20
8 - 14
16 - 20

Půjčovné od 25 Kč. Novinky 30 Kč. Stálí zákazníci - SLEVA!
V pátek si kazetu půjčíte a v pondělí vrátíte - BEZ PŘÍPLATKU!

POZOR - PIVNÍ SLAVNOSTI DNE 22. - 23.6.
V areálu bývalé Městské policie vedle železářství

Potřebujete něco koupit,
či po něčem toužíte a schází Vám
potřebná finanční hotovost?
Využijte Úvěrových produktů České spořitelny!
❙ Spotřebitelský úvěr – na nákup zboží, na zaplacení služeb.
Úvěr lze poskytnout až do 100 000 Kč bez ručitele za splnění
podmínek České spořitelny.
❙ Hotovostní úvěr – na financování Vašich aktuálních finančních
potřeb. Úvěr je vyplácen v hotovosti a není třeba uvádět využití
půjčených peněz.
❙ Kontokorent – je povolené přečerpání zůstatku Vašeho sporožirového účtu, a to až do výše, kterou si sami zvolíte. Možnost
poskytnutí úvěru až do 70 000 Kč bez ručitele.
Více informací o úvěrech České spořitelny Vám rádi poskytnou
poradci v naší pobočce v Nejdku v nové otevírací době:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
www.csas.cz

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 17.00
informační linka: 0800/207 207
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