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Chvála „malých“
velkých lidí
Čím víc jste v centru dění, čím víc na sebe berete
množství opravdových úkolů, čím častěji jste svědky
toho, jak věci fungují, tím víc si musíte začít vážit
všech těch neprávem nazývaných „malých“ lidí
– rukou a nohou, s nimiž uskutečnění každé, byť
sebelepší myšlenky, stojí a padá. Tak nějak se mi
dostalo cti pořádat a táhnout sedmnáctou Pouť
dobré vůle. To první, co mě po celou dobu boje
s programem a chodem pouti provázelo, je vědomí
vděčnosti. Velké díky patří všem, kteří dnes a denně
(i nočně) pomáhali. Bez nich by sebevětší myšlenka ani sebelepší nápad neměl šanci na úspěch.
Když se dobrou smlouvou odosobníte od krasodušných starostí s přecitlivělými umělci, zbude vám
možnost mít oči pro všechno ostatní. A pak vidíte.
A děkujete. Všem klukům, holkám, „orienťákům“,
záchranářům, hokejistům, tanečníkům, hudebníkům a pidivadelníkům a jejich usměvavým a obětavým vedoucím, všem hasičům, kteří v rámci akce
Nejdek sobě sice nestihli nic zapálit, ale ve svém
prostoru na Školním náměstí s troškou nervozity
nového - a dnes už vidím, že perspektivního velitele
- předvedli pěknému houfu Nejdečáků, že umí. Umí
i zachránit i život. A třeba právě ten náš…
Díky patří všem městským policistům, kteří
prochodili boty a byli všude, kde bylo potřeba, bez
ohledu na pracovní náplň, díky všem chlapům z
„technické“, kteří během dne i o páté ráno nebo
v neděli navečer vyčistili město od následků bezstarostných dnů, díky všem mužům z Odboru
technických provozů za všechno, co bez řečí snesli,
smontovali nebo převezli. DÍKY! Jsem vděčný za
tuhle další zkušenost z první linie. Neskonale vděčný. A vím, že to nekončí jen u pouti. Protože byli i
ti, kteří čekali v pohotovosti u sanitky (co kdyby!),
a na jejichž službu se ve stínu nové záchranky tak
trochu zapomíná. Naším úkolem je tohle všechno
vidět, nezapomenout na to a pracovat, abychom
vylepšili podmínky, promysleli souvislosti a perspektivy, propracovávali a měnili systém a dali prostor
k sebevědomí a chuti dělat smysluplné věci. Naším
úkolem je zkrátka i těmito malými díky říct: Můžete si sebe vážit, odvádíte užitečnou a dobrou práci
pro naše město, jehož krásy a těžší životní podmínky lze užít a překonat jen v dobré vůli.

Mgr. Luděk Sequens
starosta města

Nejdek se konečně dočkal nového
výjezdového stanoviště sanitek
V pondělí 29. května 2006 navštívily v rámci Dne otevřených dveří nové
výjezdové stanoviště zdravotnické záchranky v Nejdku desítky Nejdečáků.

(FOTO: RED)

Stanoviště záchranky bylo Karlovar- du města vítězný boj o záchranku a jaký
ským krajem vybudováno v sousedství význam to pro město má?“ Diplomatické
hasičské zbrojnice. Místo bylo vybíráno ze vítězství města v závodě, tak trochu na
čtyř lokalit s ohledem na dopravní obsluž- úkor Kraslic, Horního Slavkova nebo Žlunost a sjízdnost přístupových komunikací tic, bledne před přínosem, který záchranka
zejména v zimních podmínkách.
přinese pro obyvatele Nejdecka.
V objektu jsou prostory pro posádku - pokoNic tak nevypovídá o zvýšené naději na
je sester, řidičů, sanitářů, dezinfekční místnost, přežití jako čísla. Územní obvod zdravotsklad zdravotnického materiálu, sklad infekč- nické záchranné služby na Karlovarsku
ního materiálu, sklad prádla a sociální zázemí. tvoří 1 628 km2, žije na něm 121 000 obyBudova má kryté stanoviště sanitek a garáž. vatel a ročně (údaje za rok 2005) přijme 15
Ve sníženém podlaží je umístěn náhradní 600 telefonátů (43 denně). Ročně absolzdroj elektrické energie. Součástí stavby jsou vuje záchranka minimálně 7 000 výjezdů
také 3 parkovací stání, z toho je 1 stání určeno (minimálně 20 denně). V územním obvodu Nejdecka žije na 105 km2 celkem 12 000
pro vozidla zdravotně postižených osob.
„Jsem přesvědčen, že všichni rozumně obyvatel. Ročně přijme dispečink z této
uvažující a ti, kdo cítí nějaké akutní potíže oblasti 1 600 telefonátů (zhruba 4 denně),
nebo mají někoho blízkého v ohrožení, si aby se 750krát za rok uskutečnil výjezd
uvědomují, jak významný a zásadní den je (zhruba 2 denně na Nejdecko).
Pokud všechno sečteme a podtrhneme,
otevření výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby v Nejdku 1. červen- pak díky krajské investici na výstavbu ve výši
ce 2006. Na slavnostním Dni otevřených 15 milionů korun (stavba trvala 7 měsíců) a
dveří jsem od novinářů dostal dvě otázky. při provozních nákladech 7 milionů korun
Jednu pozitivní a jednu ve svém kontextu ročně se naděje na brzkou pomoc všech,
nesmírně neslušnou, hloupou a ponižující. kteří budou jakkoliv ohroženi, na Nejdecku
Pokračování na straně 2
Ta pozitivní byla „Jak hodnotíte z pohle- zvyšuje o 20 %.

Příští NRL vyjdou 24. července (redakční uzávěrka 16. 7.)
—www.nejdek.cz—
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Nejdek se dočkal nového výjezdového stanoviště sanitek
Dokončení ze strany 1

Toto procento pak dále zvýší odborná
posádka vozu, která diagnostikou a přímým
zásahem zkrátí přístup a cestu k odborné
péči na příslušném oddělení nemocnice. Jde
doslova o lidský život. Proto mě tak mrzí, že
padla i ona ponižující otázka „Jenom sestra,
není to málo???“
Chci věřit, že se takto mohou ptát lidé
jenom v Čechách. Okamžitě po záblesku
naděje hledat negativa. V tomto případě to
nejen svědčí o nepoučenosti o problematice,
o situaci ve zdravotnictví, ale i o jisté míře
neúcty ke vzdělání, dovednostem, zkušenostem a nasazení pracovníků mobilních jednotek intenzivní péče. Pro informaci těch, kdo
neví nebo nechtějí vědět, že lékaři pro tuto
těžkou službu prostě nejsou, uvádím požadavky na kvalifikaci pro funkci středního zdravotnického personálu v posádce vozu rychlé
záchranné služby: 1) maturita na střední
zdravotní škole + pomaturitní studium ARIP
+ 3 roky praxe na oddělení JIP, ARO nebo

Záchranka Nejdek v číslech
počet obyvatel v oblasti:
rozloha oblasti:
tísňová volání (ročně):
tísňová volání (denně):
počet výjezdů (ročně):
počet výjezdů (denně):

12 000
105 km2
1 600
4
750
2

3 roky praxe na záchrance v posádce s lékařem, 2) maturita na střední zdravotní škole
+ pomaturitní studium na diplomovaného

záchranáře + 3 roky praxe na oddělení JIP,
ARO nebo 3 roky praxe na záchrance v posádce s lékařem a případně sestra bakalář +
pomaturitní studium ARIP + 3 roky praxe
na oddělení JIP, ARO nebo 3 roky praxe na
záchrance v posádce s lékařem.
Město Nejdek opět posílilo své postavení,
udělalo to jinak než zvýšením počtu úředníků nebo svého statutu. Jsem přesvědčen, že
je to pro naše stávající i budoucí obyvatele
mnohem užitečnější,“ říká starosta města
Luděk Sequens.
(RED)

Záchranka Nejdek informuje
• Podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví zajišťují pohotovostní lékařskou službu Nemocnice Karlovy
Vary a Nemocnice Ostrov.
• Výjezdové stanoviště v Nejdku je určeno pro akutní případy!
• V Nejdku nebude sloužit lékař, k pacientům bude vyjíždět posádka s atestovanou zdravotní sestrou,
která zajistí základní přednemocniční péči.
• Pacienty z Nejdecka osádka záchranky ponechá v nemocnici a nepoveze je zpět!
• TELEFON: 155

Integrovaný záchranný systém: Mezery a otazníky
Dnes je téměř každému jasné, jak lichá je představa, že můžete
v televizi nějaké téma skutečně prodiskutovat a najít nějaké východisko, které problému pomůže a lidem podá základní informace.
Nejen, že ve studiu probíhá všechno jako na nádraží a ve zrychleném filmu, ale i pan moderátor uznává jako jediného Boha „čas
vysílání“, kterému s nůžkami v ruce slouží i režisér pořadu a střihač. Přesto, pokud se rozhodnete nabídku přijmout, stejně jdete do
studia s nadějí, a to zvlášť v případě, že se jedná o tak významné
téma jakým je Integrovaný záchranný systém (IZS) a systém vyrozumění v krizových situacích.
Jediná předem známá otázka scénáře zněla: „Vaším regionem
se přehnala vichřice. Jaké byly škody a jak zafungovala spolupráce
se složkami integrovaného záchranného systému?“ Mým spolubesedníkem, nikoliv soupeřem, byl náměstek ředitele Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje. Má odpověď na dvojotázku o vichřici byla následující: „Přehnala se, zvládli jsme ji vlastními
silami a systém, ne vinou krajského velení hasičů, nezafungoval.“
Je až s podivem jak si málokdo uvědomuje, že rozhodnutí na
ministerské úrovni nepodporovat lokální klimatologické stanice
a omezit pohotovost meteorologických ústavů vážně ohrožuje včasné varování obyvatelstva a krizových štábů jednotlivých měst. Jestliže krajští hasiči mohou na číslech dokázat, že se počet jejich zásahů
přiklonil na stranu odstranění následků živelních pohrom a autonehod oproti požárům, můžeme jim věřit. Jestliže však město Nejdek
získá informace o větrné smršti z vlastních zdrojů a krajské krizové
centrum nemá přes několik dotazů směřovaným k ústředním orgánům informace žádné (s odkazem na německý pohříchu internetový meteorologický server), pak není něco v pořádku. Zákon nebyl
porušen, ale to je pouze alibistické a nerozumné tvrzení.
Stát si skutečně dělá co chce a hlavně přenáší svou odpovědnost
a své povinnosti na bedra a pokladny druhých. V čem ještě budou
obce a města muset suplovat stát? Nestačí, že musíme platit městskou policii, protože z rozhodnutí vlády, navzdory alarmujícím číslům nápadu trestné činnosti, nemá město nárok na doplnění stavu
Policie ČR? Kde nefunguje systém, musí zachraňovat životy hrdinové. A stát chce vyrábět hrdiny? Když nekoupíme z městského
rozpočtu dobrovolným hasičům boty, přístroje a techniku, budou
zachraňovat hodnoty a životy v „keckách“, přešitých montérkách
a v rachotinách, které sotva projdou STK. A přesto si stát dovolí
na jedné straně říct, že všechno v regionu závisí na naší hasičské
jednotce a udělá z ní za almužnu jednotku JPO II.

(FOTO: RED)

Pravidelný zpravodajský 24minutový pořad Týden v regionech, který Česká televize vysílá na kanálu ČT1 vždy v sobotu
ve 12:05 hodin, byl v sobotu 3. června také o Nejdku. V rozhovoru o systému vyrozumění při předpovídaných krizových
situacích a o likvidování následků živelních pohrom profesionálními i dobrovolnými hasiči moderátor pořadu Michal
Schuster hovořil s nejdeckým starostou Luďkem Sequensem a s náměstkem ředitele karlovarských profesionálních
hasičů pro IZS a operační řízení Oldřichem Volfem.

Týž stát na straně druhé prostřednictvím svého úředníka nám
vrací dokumentaci k přepracování a s požadavkem na mnohamilionovou investici do požární ochrany s odkazem na to, že jednotka
SDH není dobře vybavena a že profesionální hasiči se do oblasti
dostanou až po dojezdovém limitu. Jaká neúcta k práci a službě
dobrovolných hasičů z Nejdku a Pozorky, jaká troufalost ve vztahu
k městu.
Přesto bych rád všem řekl, že tak jako v případě vybudování
výjezdového stanoviště zdravotnické záchranky v našem městě
uděláme všechno pro to, aby Nejdecko bylo „vlastními“ profesionálními hasiči dostatečně obslouženo. Věřím, že prázdné místo
na Karlovarské mezi záchrankou a „hasičárnou“, které je určeno
pro nejdeckou základnu profesionálních hasičů, dlouho prázdné
nezůstane.

—www.nejdek.cz—

Luděk Sequens, starosta

ýerven 2006

3

NEJDECKÉ

Třináctiletí uklidili
Křížovou cestu
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Pylu bylo letos mimořádně mnoho
Na Nejdecku spadlo letos na jaře největší množství pylu
za posledních 15 let. 15. května byla v lesích kolem Nejdku
naměřena souvislá vrstva pylu o výšce 4 mm. Způsobila to
opět enormní zima, jejíž překotný konec prolnul dvě fenofáze - smrky, které kvetou dříve než borovice, letos kvetly
s borovicemi naráz. Smrky a borovice jsou nejčastějšími
dřevinami kolem Nejdku. Navíc letos probíhá sedmiletý
cyklus maximálního kvetení smrků.

Nejdeckem prošla pětiletá bouřka

(FOTO: ARCHIV)

Na nepořádek na Křížové cestě se už nemohli dívat žáci ze ZŠ Karlovarská ulice. Třináctileté děti, pardon, začínající teenageři, se 4. května
odpoledne, dobrovolně a ve svém volném čase, vyzbrojeni igelitovými
pytli a rukavicemi, rozběhli po křížové cestě a během dvou hodin ji vyčistili od všeho, co některým odpadlo od rukou. Deset žáků 7.B se svou třídní učitelkou, členkou občanského sdružení JoN, si přitom užilo spoustu
legrace jak v lese, tak při pěchování plných pytlů do kontejnerů na Karlovarské ulici. Byli to dvě Míši, Verča, Dušan, Marek, Karolína, Hanka,
Lukáš, Denisa, Ivča a slečna učitelka B. K. Nelamte hůl nad teenagery!
Milan Michálek, OS JoN - „Jde o Nejdek“

Bouřka, která 20. května večer prošla také Nejdeckem,
byla najvětší za posledních 5 let. Od 19:40 do 20:15 hodin
padaly kroupy o průměru 1 cm, vítr dosahoval rychlosti
95 km/h, v nárazech až 115 km/h. Kolem Přebuzi spadla šesticentimetrová vrstva krup o průměru až 3 cm, vítr
měl průměrnou rychlost 122 km, v nárazech až 135 km/
h. Vichr naštěstí nezpůsobil v lesích masivní polomy. Po
dlouhé zimě byly stromy plné pryskyřice, což způsobilo
jejich nadměrnou ohebnost a pružnost.

Na síti je nová verze ETBikez.com
Dne 12. června 2006 byla spuštěna nová podobu (verze
5.0) webu www.etbikez.com. Nový design a redakční systém přináší rozdělení článků do více kategorií, vyhledávání v článcích, lépe čitelné texty na světlejším pozadí, znovu
zprovozněné fórum, kalendář akcí a další. Nejdecký web
ET Bikez je na českém internetu již od konce 90. let a je
tak vedle Mountainbike serveru (www.mtbs.cz) jedním z
(RED)
nejstarších bikových webů.

Plastická mapa kraje je na trhu
Infocentrum Nejdek prodává zájemcům (na základě
objednávky) novou plastickou
mapu Karlovarského kraje.
Mapa o rozměrech 98 x 73 cm
byla vydána v červnu 2006,
její cena je 1 250 Kč.

Tradiční, 4. výplaz na Křížový vrch

(RED)

pořádá OS JoN – „Jde o Nejdek“
dne 17. 7. v 17 hod. 17 min. Sraz
u Rajmanovy vyhlídky. V případě nepříznivého počasí přejdou
jonáci, jejich příznivci a zvědavci
do Kinokavárny.

Setkání ve Walesu aneb Meeting
in Wales (očima žáků ZUŠ Nejdek)
Na tuto cestu jsem se moc, moc těšila. První let letadlem, týden plný
zážitků a úleva od učení. Mé představy mě nezklamaly. Přivítání výborné, ještě, že se už známe, takže komunikace také téměř bez problémů.
Celý týden byl plný zážitků a utekl velmi rychle.
Z nabitého programu se mi nejvíce líbila návštěva v zábavném parku
OAKWOOD, musím uznat, že je to úžasné. Výlet na druhou nejvyšší
horu Brecon Beacon byl náročný – mlha, sychravo a ještě k tomu malé
zabloudění i s naším průvodcem nás dokonale utahalo. Školu mají ve
Walesu moc pěknou – je jiná než naše, je malá, ale útulná a působila na
mě moc dobře. Návštěva horolezeckého centra mě velmi nadchla, zkusila jsem si vylézt až nahoru. Moc mě to bavilo!!! Byli jsme i u moře, po
krásných hradech, ve skanzenu, zažili jsme oslavy vzniku Walesu a zazpívali jsme jim i my naše písničky.
Týden utekl jako voda a přišlo loučení a cesta domů, už se nám stýskalo, i přes nezapomenutelný zážitek si můžeme říci, že doma je doma. Jen
si říkám, jestli se někdy ještě setkáme, ale to už je budoucnost…
Vendula Matysková

Další žákovské práce jsou na: www.volny.cz/nature-art/

(FOTO: ARCHIV)

—www.nejdek.cz—
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XVII. Pouť dobré vůle • Nejdek • Fotoohlédnutí

Dalších 49 fotografií z nejdecké poutě (ve 4 ZIP souborech sobota, neděle, 3atlon a No Name) je k prohlédnutí a ke stažení na
(FOTO: RED)
internetovém portálu města.

Parlamentní volby 2006 v Nejdku
13 volebních okrsků • 6 708 voličů • volební účast 51,77 %
VÝSLEDKY
strana:

platné hlasy celkově

ODS:
ČSSD:
KSČM:
Strana zelených:
KDU-ČSL:
SNK Evropští demokraté:
NEZ. DEMOKRATÉ (předs. V. Železný):
Strana zdravého rozumu:
US-DEU:
Koalice pro Českou republiku:
Národní strana:
Pravý Blok:
STRANA ROVNOST ŠANCÍ:
NEZÁVISLÍ:
Právo a Spravedlnost:
4 VIZE:
Balbínova poetická strana:
Koruna Česká (monarch. strana):

1 307
1 073
375
240
192
65
32
24
22
21
19
18
18
17
5
5
4
3

platné hlasy v %
37,99 %
31,19 %
10,90 %
6,97 %
5,58 %
1,88 %
0,93 %
0,69 %
0,63 %
0,61 %
0,55 %
0,52 %
0,52 %
0,49 %
0,14 %
0,14 %
0,11 %
0,08 %

—www.nejdek.cz—
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Neydův a Payndův dřevák 2006
V neděli 11. 6. 2006 uspořádalo město
Nejdek v rámci XVII. Pouti dobré vůle horský amatérský triatlon pro horaly. My, lyžaři a orienťáci z Nejdku, jsme se podíleli na
organizaci celé akce a byli jsme za to odměněni pěknými tričky a občerstvením. Závod
byl pro opravdové horaly a podle toho vypadaly i podmínky – voda v koupališti, dle
našeho meteorologa Vaška Budína staršího
a jeho měřících přístrojů, byla 9,7 °C teplá
(nebo studená?). Na Křižák se s kolem
museli závodníci dostat přes všemi generacemi oblíbenou „bobovou“ dráhu ke garážím na Limnické. Ostré stoupání na vrchol
Křižáku a potom prudký sjezd se „šikanami“ Křížové cesty také prověřil cyklistické
dovednosti. Běh na Žižkův vrch a okolo
Nejdecké věže na závěr udělal s horaly své.
Byl to první ročník, takže jsme chtěli prověřit hlavně organizační schopnosti nás
všech. A to se povedlo. Na startovní čáru
se nakonec postavili 4 muži, 1 žena a 3
tříčlenná družstva. My jsme postavili družstvo ve složení Tomáš Kamaryt (v pátek
mu tahali krev z kolene), Vojta Veselý (v rekonvalescenci po mononukleóze) a zdravý
Honza Spazierer. Tomáš plaval, Honza jel
kolo a Vojta bežel. Kluci vyhráli nejdecké
triatlonové tričko, dřeváky (dřevěné žabky
– dřevo + provaz) a krásnou knížku se starými fotografiemi Nejdku. Pak nám zahráli

(FOTO: RED, DALŠÍCH 14 FOTEK NA WWW.NEJDEK.CZ)

Peha a No Name a červení jak ráčci (teda
opálení) jsme šli domů. Těšíme se na vás

ostaní na 2. ročníku Neydova a Payndova
Alena Veselá
dřeváku 2007.

Nejdecký triatlon Neydův a Payndův dřevák – VÝSLEDKY 1. ročník
ŽENY
1. místo: Lucie Sequensová /28:24 minut/
DRUŽSTVA
1. místo: Hotovo Team (Tomáš Kamaryt, Jan
Spazierer, Vojtěch Veselý) /16:04
minut/
2. místo: Nejdek (Milan Kaššák, Jaroslav
Mrázek, Kateřina Mrázková) /20:29
minut/

3. místo: Vodní záchranná služba (Zbyněk
Drda, Jakub Lípa, Ben Sequens)
/22:18 minut/
MUŽI
1. místo: Jan Děbnár /20:28 minut/
2. místo: Zdeněk Salajka /23:15 minut/
3. místo: Jiří Hůrka /23:45 minut/
STARŠÍ DOROSTENKY
1. místo: Luděk Sequens /26:40 minut/

inzerce

Technorol

PLASTOVÁ OKNA

!!! AKCE !!! SLEVA !!! 20 %
Cena trojdílného okna, včetně montáže, demontáže, likvidace, vnitřního parapetu a zednického začištění 10.590 Kč
Cena dvoudílného okna, včetně montáže, demontáže, likvidace, vnitřního parapetu a zednického začištění 7.980 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH 5 % (k bydlení).

Trojdílné okno (výrobek)
8.432 Kč

Dvoudílné okno (výrobek)
6.014 Kč

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

POZOR! Každý měsíc slosování: 1 x okno zdarma! Informace: www.technorol.cz, info@technorol.cz

Při odběru plastových oken sleva na vnitřní interiérové žaluzie s řetízkovým ovládáním 25 %!!!

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 777 349 266
—www.nejdek.cz—
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Ztráty domovního a bytového fondu v Nejdku
Jednou z historických kapitol, jíž bylo v minulosti věnováno velmi málo prostoru (až na výjimky prakticky žádný), je otázka
zbořených objektů v Nejdku. Jejich celkový počet před rokem 1945 byl vesměs závislý na požárech, přírodních katastrofách
a zchátralosti budov. Parcela se zpravidla ihned zastavěla. Novostavba si často ponechala staré číslo popisné a jen v ojedinělých
případech dále zela prázdnotou.
V německém časopisu Neudeker Hei- století. Jen za jediný rok ubylo ve městě
matbrief, vydávaném od roku 1948 Němci dokonce i několik desítek objektů.
z bývalého nejdeckého okresu, je doložen
Během následujících let přibyly v rozhodpočet, lokalizace a majitelé všech staveb nutí příslušných míst „o odstranění budov“
před odsunem obyvatel německé národnos- také důvody dopravně-bezpečnostního
ti. Z těchto údajů vyplývá, že k roku 1945 rázu (rozšiřování křižovatky dnešních ulic
neexistovalo ve městě přibližně 20 domů. Nádražní – Rooseveltova bylo realizováno
Nejvyšší číslo popisné bylo 1105. Bez této v letech 1983/84) nebo výstavba nových
„dvacítky“ vychází tedy počet na 1093 bytů (panelové věžáky v dnešní ulici Závoexistujících domů (nejde o chybu v součtu du míru v prostoru bývalého mlýna).
- novostavby čp. 1106–1113 nejsou v časopiNaštěstí nedošlo k plošné demolici
su zaneseny, i když byly dokončeny do roku středu města – náměstí a přilehlých ulic,
1945).
jež by negativním způsobem zasáhla do
Vlivem poválečného odsunu Němců charakteru města. Přesto jsou výsledky
zůstaly některé bytové jednotky neobydlené. bourání patrné dodnes. Dokládají to čísla
To bylo v některých případech zapříčiněno – v Karlovarské ulici (včetně Údolní ulice)
a dřívější Jateční ulice zmizelo během let
1945 – 1990 na 42 domů (z původních 101);
na náměstí 24 (z celkových 94); v Nádražní
ulici 23 domů (z 34). Stranou demolic nezůstaly ani další ulice (dnešní ulice Dukelská,
Komenského, Nerudova, Poštovní, Závodu
míru).
Celkový počet objektů v katastru Nejdku,
jež byly srovnány se zemí, se blíží k číslům
250 – 260. Jedná se o množství, které není
v žádném případě nezanedbatelné – odhadem zaniklo v Nejdku celkem 330 – 400
bytů. Od roku 1990 ztratil Nejdek objekty
(FOTO: ARCHIV)
čp. 1211 (dřívější mateřská školka v Nájejich havarijním stavem, jenž nedovoloval dražní ulici), čp. 411 (zázemí bývalého
jejich další užívání, a dostupností do cent- fotbalového hřiště) a starou kotelnu v přára. Pro účely rekonstrukce byly poskytová- delně (byla demolována společně s komíny určité finanční prostředky, které ovšem nem v létě roku 2001).
zdaleka neputovaly na všechna místa. Bylo
Jednotlivé obce Nejdecka se po roce
zcela nevyhnutelné, že budovy se špatným 1945 potýkaly s obdobnými potížemi jako
technickým stavem budou muset ustoupit. Nejdek. Místa jako Chaloupky, Javořina,
Demolice probíhaly ještě před rokem 1950, Milíře a Ptačí z užší části bývalého nejdecintenzivněji pak v průběhu 50. a 60. let 20. kého okresu známe dnes jen ze starých

(FOTO: ARCHIV)

map nebo z vyprávění pamětníků. Ostatní
lokality ztratily většinu ze svého původního
domovního fondu. V roce 1945 měl Bernov
více než 250 domů (nejvyšší číslo popisné
bylo 258) a Tisová 144 skutečných domů
(ale 148 čísel popisných), v roce 1991 měl
Bernov již jen 52 obydlených domů (z toho
asi 5 domů vystavěných po roce 1945 a 39
rekreačních chat) a Tisová 31 obydlených
domků (z toho asi 2 domy vystavěné po
roce 1945 a 69 rekreačních chat).
V 70. letech minulého století se stalo oblíbeným a vyhledávaným chataření a chalupaření,
jež nepochybně zastavilo „demoliční vlnu“ a
přineslo značné oživení regionu. V posledních několika letech se stává pravidlem, že
chaty, ať již původně sloužily k trvalému bydlení nebo byly postaveny třeba před 30 lety, se
opět mění v sídla obývaná trvale po celý rok.
Pavel Andrš

inzerce

Prodám
družstevní byt 2+1
v Nejdku,
Gagarinova ulice 1180,
50 m2, 1. patro,
původní stav, velmi zachovalý,
plastová okna, lodžie, komora,
klidné bydlení.
Cena dohodou.

Telefon: 353 395 257
(FOTO: RED)

—www.nejdek.cz—
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POTŘEBUJETE REKONSTRUOVAT
DŮM, BYT, KOUPELNU?

Veškeré zednické a obkladačské práce
Dále provádím pokládku zámkové dlažby,
obrubníků, opěrné zdi z betonových tvárnic
a drobné instalatérské práce.
KONTAKT:
Boris Hájek, Bří Čapků 1149, 362 21 Nejdek

Telefon: 721 165 072

KOSMETICKÝ SALON FELINA
Nabízí novinku

OŠETŘENÍ KOSMETICKÝM LASEREM
• Prokázané účinky ve vypnutí vrásek na obličeji, krku,
•
•
•
•

dekoltu a očním okolí
Napomáhá léčbě aknózní pleti, oparů a nemocných nehtů
Brání vzniku alergické reakce po stržení chloupků teplým voskem
Zmenšuje velikost jizev a usnadňuje jejich hojení včetně strií
Zpomaluje vypadávání vlasů a podporuje jejich růst

LETNÍ SLEVA: PIERCINGŮ
Objednávky a konzultace: Felicitas Hlawata
Telefon: 353 826 297, Mobil: 604 788 130

SAMETEX, s.r.o.,
ČSA 830, 358 01 Kraslice

NÁDRŽE NA PRODEJ
600 litrů za 600 Kč
1 000 litrů za 1 000 Kč

Nádrže nejsou vhodné na pitnou vodu!
Odvoz vlastní!
Kontakt: p. Mašková, telefon 352 521 166,
www.sametex.cz

Vachelová Martina

Prodám

Byt 3+1 v osobním
vlastnictví, 86 m2
Nejdek, ul. Závodu Míru
(vedle polikliniky)

Velká koupelna, šatna,
sklep, dřevěné stropy, plovoucí podlahy, plastová
okna se žaluziemi, kuchyň
s elektrospotřebiči, ponecháme i nábytek na míru!

Telefon: 732 952 223

Prodám
byt 3+1
Okružní ulice

Cena 780 000 Kč
Možná dohoda
Telefon: 732 557 308

VZPOMÍNKA

SBĚR A VÝKUP
KOVOVÉHO ODPADU
Limnická ul.

OTEVŘENO
Po – So
Informace:

Telefon: 353 826 239
Mobil: 723 036 786, 723 217 782

Dne 9. července 2006 uplyne první smutný
rok od chvíle, kdy byla brutálně zavražděna
naše milovaná dcera, sestra a vnučka
slečna

Lucie Lebišová
Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte s námi.
Zarmoucená rodina

Dne 23. června 2006 uplyne jeden rok, kdy
nás navždy opustil náš tatínek a bratr pan

Ervin Novák
S láskou vzpomínají dcera s rodinou,
bratr a sestry s rodinami a ostatní
příbuzní. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.

—www.nejdek.cz—

Dne 25. května 2006 uplynulo již šest let,
co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a sestra
paní

Eva Balogová
Nikdy nezapomeneme manžel Jaroslav
synové Jaroslav a Roman a ostatní příbuzní

NEJDECKÉ
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15. Thun Cup, Nejdek, 20.–21. května 2006
(Mezinárodní turnaj série GP ČR)
Králův Dvůr), 3. Marcela Nesvedová (Jiskra Nejdek), 3. Štěpánka Beranová (Sokol
Doubravka); Čtyřhra muži - 1. Filip Týc
- Jan Štika (Spoje Praha), 2. Pavel Popilka
- Jan Segeč (Jiskra Nejdek, USK Zentiva
Plzeň), 3. Jan Klimaj - Stanislav Newiak
(Jiskra Nejdek), 3. Radek Láník - Petr
Odvárka (Chemička Ústí, BKV Plzeň);
Čtyřhra ženy - 1. Marcela Nesvedová Štěpánka Beranová (Jiskra Nejdek, Sokol
Doubravka), 2. Kateřina Chmelíčková
- Zuzana Janešová (BKV Plzeň, So Králův
Dvůr), 3. Martina Vacková - Adéla Vítková (Sokol Králův Dvůr), 3. Petra Pilařová
- Lucie Grimmová (Chemička Ústí); Mix
- 1. Jan Štika + Marcela Nesvedová (Spoje
Praha, Jiskra Nejdek), 2. Radek Láník +
Petra Pilařová (Chemička Ústí), 3. Miloš
Kamaryt + Lucie Grimmová (Jiskra
Nejdek, Chemička Ústí), 3. Petr Krásný +
Zuzana Janešová (Sokol Králův Dvůr)
(FOTO: ARCHIV)

VÝSLEDKY: Dvouhra muži - 1. Segeč
Jan (USK Zentiva Plzeň), 2. Filip Týc
(Spoje Praha), 3. Pavel Popilka (Jisk-

ra Nejdek), 3. Jan Štika (Spoje Praha);
Dvouhra ženy - 1. Martina Vacková (Sokol
Králův Dvůr), 2. Zuzana Janešová (Sokol

Děkujeme partnerům turnaje: Karlovarský porcelán – Thun, a. s., Drogerie
Macek, Witte – Automotive, uzeniny
Prima, Malířství písma Blažej, J+P video,
LightGate
Stanislav Newiak

(FOTO: ARCHIV)

inzerce

(FOTO: ARCHIV)

Mistr Gambrinus ligy Josef Hamouz z Liberce navštívil 19. května Nejdek. Beseda
s odchovancem nejdeckého fotbalu proběhla ve fotbalové klubovně. Následovala
podpisová akce se žáky, prezentace medaile a na hřišti nezbytné „bago“ s nejdeckým áčkem... Večerní posezení s nejdeckými fotbalisty v hospůdce a zapíjení titulu se protáhlo až do rána. (Josef Hamouz na foto vpravo a na samostatné foto.)
David Kaminský

—www.nejdek.cz—
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Výroba pomníků, opravy, tesání písma.
Urnový pomník od 15 tisíc Kč
Pomník 90 x 200 cm od 19 tisíc Kč
Pomník 200 x 200 cm od 35 tisíc Kč
(v ceně lampa + váza doprava do 40 km, stavba)

Hostinec ,,SPORTKA“ Vysoká Pec, č. p. 50
Vás srdečně zve k návštěvě a nabízí:

Pozorka 96, 362 21 Nejdek

e-mail: peroma@iol.cz

www.peroma.cz

•příjemné posezení u piva Gambrinus a Pilsner Urquell
•denně teplá a studená jídla
•pořádání rodinných a firemních oslav, svateb, seminářů a firemních
večírků (kapacita sálu 70 míst, pronájem sálu ZDARMA)
•na objednávku venkovní grilování, na přání připravíme pečené
koleno, kachnu apod..
•možnost sledování sportovních přenosů (televize v sále)
•šipky, kulečník, stolní tenis, fotbálek
•ubytování (cca 18 míst)

V létě navíc možnost posezení na terase!
otvírací doba Po 18.00–24.00, Út–Ne 11.00–24.00 e-mail: hostinecsportkavyspec@seznam.cz

TELEFON: 353 926 029, 602 330 781

Prodej paliv,
autodoprava
Objednávková kancelář
na tuhá paliva

Milan Vachel
Žižkova 896, Nejdek
(naproti radnici)
Kontakt:
122

353 925 558 • 602 191 239
607 761 131

Dočasná sleva uhlí!
• Brikety • Sokolovské uhlí
• Mostecké uhlí • Pytlované
brikety 20 kg – 65 Kč
• Doprava sypkých materiálů •

e-mail:
madlova.ivana@quick.cz
www.geodetka.com

VZPOMÍNKA

Jarní slevy žaluzií na plastová okna
Dne 1. června 2006 uplynul první smutný
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan

Dne 11. června 2006 uplynulo 20 let, kdy
nás náhle a navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dědeček
pan

Jaroslav Novák

Josef Bystřický

Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami

Stále vzpomíná manželka Karolína,
syn a dcera s rodinami a vnoučata

—www.nejdek.cz—

- třídílné okno, tyčka, provázek - 950 - 990 Kč
- třídílné okno, řetízek - 1 490 Kč
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KULTURNÍ AKCE
červen – červenec 2006

GALERIE, ČAJOVNA A KAVÁRNA
N211 – čítárna a INTERNET
Nerudova 211, tel. 353 825 750,
e-mail: n211-vyhlidka@quick.cz
otevřeno PÁ–NE 16–20 hodin
(po dohodě i v jiném termínu)
Výstava malíře Přemysla Straky:
Krajina Českého středohoří (do 30. června)

MUZEUM V NEJDKU
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
Otevřeno St - Ne 8:30 – 12, 13 – 16:30 hodin
Stálá expozice s národopisnými sbírkami
z Nejdecka a Krušnohoří
Výstava Zaniklé tratě a zaniklé lesní tratě
Krušnohoří (do 17. září)
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Mladí zdravotníci ZŠ Karlovarská Nejdek
Umět pomoci zraněnému člověku je důležitá věc. S potěšením můžeme nejdecké
veřejnosti oznámit, že na naší škole máme
žáky, kteří tuto pomoc zvládají na jedničku. Hlídka mladých zdravotníků z 8.A a 8.
B ve složení S. Bourová, J. Krulichová, V.
Krejčová, R. Slaba a P. Ševčík obsadila
krásné 8. místo v krajském kole, které se
konalo 26. května v Klatovech. Ještě o něco úspěšnější byli žáci 5.B M. Mika a M.
Radimerský, kteří 27. května v Jeseníku
obsadili 18. místo v celostátním kole soutěže HELPÍKŮV POHÁR. Všem mladým
záchranářům gratulujeme a jejich učitelům
děkujeme za přípravu. Zvláštní poděkování

(FOTO: ARCHIV)

patří panu M. Radimerskému, který doprovázel dvojici z 5.B do Jeseníku.
Mgr. Bedřiška Treglerová

PODĚKOVÁNÍ
MINI GALERIE řezbářství a uměleckých řemesel – vlakové nádraží Nejdek

Mateřská škola, Nerudova ul., Nejdek touto cestou
děkuje zaměstnancům a vedení Hotelu Schwarz v Nových Hamrech za bezplatný
rekreační pobyt našich dětí
ve dnech 19. - 21. dubna 2006.
Děti měly možnost pohybovat se v celém areálu hotelu,
včetně restaurace a herny,
kde jim bylo poskytnuto malé
zázemí pro jejich hry. Všichni
zaměstnanci byli, tak jako již
v předešlých letech, k našim
dětem velice milí, hodní a nápomocní. Pobyt v přírodě se
vydařil, děti byly spokojené
a díky přístupu všech dospělých v areálu hotelového střediska i šťastné.

telefon 353 826 189, mobil 737 576 772
Otevřeno Po–St–Pá od 13 do 16 hodin
Návštěva po dohodě i v jiném čase.
Ke zhlédnutí je více než 500 starých
i nových exponátů.

INFOCENTRUM NEJDEK
infocentrum@nejdek.cz
telefon: 353 240 135
fax: 353 925 708

SBĚRNÝ DVŮ
DVŮR
NEJDEK
Závodu míru 443
po – pá 6:00 – 14:30 hodin
so 8:00 – 12:00 hodin
Občanský průkaz s sebou!

(FOTO: ARCHIV)

MŠ Nejdek

Z REDAKČNÍ POŠTY

www.fortygo.cz
e-mail: fortygo@fortygo.cz
telefon/fax: 353 925 946
mobil: 606 188 372 nebo
728 994 983
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkujeme všem, kteří 9.
května vyjádřili upřímnou soustrast svou
přítomností při posledním rozloučení
s naším bratrem Zdeňkem Holíkem.
Alice a Eva, sestry s rodinami

Ztotožňuji se s obsahem článku Hanuše Hrona Program negace otištěném v NRL
v květnu tohoto roku na straně 14. Já také nesouhlasím s opozičním negováním toho, co
pro město starosta, radní a současné zastupitelstvo vykonali. Je to nespravedlivé, nerozumné a nevděčné nejen vůči současnému vedení města. Dění ve městě má svou kontinuitu. Všechno dobré, co zde bylo vykonáno, je i výsledkem práce předchozích starostů,
Ing. Miroslav Holeček, Nejdek
radních a zastupitelů. Těší mě, že jsem se na tom také podílel.

Respitní péče
Denní stacionář pro staré a zdravotně
postižené občany při Farní charitě Karlovy Vary ve Staré Roli poskytuje již čtvrtým
rokem služby „respitní péče“. Tento typ
služby umožňuje rodině odjet na dovolenou
či využít jiných aktivit, kterých se dosud
z důvodu péče o svého blízkého musela
vzdát. Cílovou skupinou uživatelů jsou lidé,
kteří pro svůj vysoký věk či zdravotní stav
nemohou žít zcela samostatně.
Bližší informace na tel. číslech 353 434 214,
731 433 036 (Po – Pá 7 – 17 hodin)
—www.nejdek.cz—

AYIN, s.r.o., oznamuje,
že plánovaná každoroční
servisní odstávka
parovodu bude
od 6. 8. do 12. 8. 2006!!!
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Podle knižní předlohy Dana Browna zpracoval snímek režisér Ron Howard. Dále hrají:
Ian McKellen, Jean Reno aj.
vstupné: 72 + 1 Kč
148 minut
nevhodný do 12 let
10. po 20.00
ZKROCENÁ HORA
USA – Ennis (Heath ledger) a Jack (Jake Gyllenhaal) se seznámi ve Wyomingu, kde
pracují jako kovbojové na hoře Brokeback. Stávají se nejlepšími přáteli a na konci léta
jde každý z nich svou cestou. Každý z nich se ožení a prožívají své životy, své radosti i
tragédie. Po letech se znovu setkají a zjišťují, že uplynulá doba nezměnila nic na jejich
citu… V následujících letech se oba snaží udrže ze všech sil toto pouto. Zjišťují, že
nejdůležitější v jejich životech je síla přátelství, lásky a důvěry. Film získal hlavní cenu
Zlatého lva na MFF v Benátkách, čtyři Zlaté glóby za rok 2005 a byl oceněn cenou
OSCAR ve třech kategoriích – scénář, hudba a v neposlední řadě režie, kterou má na
svědomí Ang Lee.
vstupné: 64 + 1 Kč
134 minut
nevhodný do 15 let

PROSINEC
ČERVEN
– ČERVENEC
20. út 20.00
SPOJENEC
USA – Detektiv Miller (Denzel Washington) je typický drsný polda, jemuž kariérní
postup komplikují obvinění z nezákonného jednání. Na pořadu je nová akce – v přepadené bance drží lupiči desítky rukojmí a Miller se utká s nejchytřejším zločincem,
kterého za svou kariéru potkal. Záhy si uvědomí, že pravidla v téhle hře na kočku a na
myš nebyla rozdána jednoznačně, strany dobra a zla se prohazují, a na první pohled
dokonalý zločin může být ještě dokonalejší… Dále hrají: Clive Owen, Jodie Foster,
Willem Dafoe.
vstupné: 57 + 1 Kč
128 minut
nevhodný do 15 let
21. st 20.00
DĚSNEJ DOJÁK
USA – Julia Jones (kombinace Julie Roberts a Bridget Jones) hledá pana Pravého.
Rodiče vyžadují, aby si našla někoho kdo má stejné kořeny – ovšem otec je Afroameričan, matka Indiánka a sestra Japonka - tedy úkol řekněme nesnadný. Julie zkrátka nemůže vyhovět všem. Šílené autorské duo Aaron Seltzer a Jason Friedberg, které tvřilo
třetinu scénáristického týmu parodie Scary Movie: Děsnej biják, chce svým filmem
potěšit všechny, kdo romantické komedie milují – a také všechny, kteří je nenávidí.
vstupné: 57+ 1 Kč
82 minut
nevhodný do 12 let
27. út 20.00
MISSION: IMPOSSIBLE III
USA – Ve chvíli, kdy agent Ethan Hunt uslyší okřídlenou formulku, že se právě vyslechnuté zadání další mise samo automaticky zničí za pět vteřin, jistě nepředpokládá,
že ho čeká asi nejtěžší úkol v jeho dosavadní kariéře, který navíc komplikuje fakt, že
tentokrát je to hodně osobní. Kromě kaskadérských výkonů a spousty explozí a nebezpečných scén a prostého potěšení z akční podívané nás tentokrát čekají i hluboké
emoce. V hlavní roli Tom Cruise.
vstupné: 62 + 1 Kč
125 minut
nevhodný do 12 let
29. čt 17.00
STRAŠPYTLÍK
USA – Toto vyprávění představuje moderní zápletku v klasické bajce o malém kuřátku,
které způsobí velkou paniku, když si splete padající žalud s kusem oblohy. Strašpytlík
je v tomto veselém příběhu odhodlán zlepšit svoji reputaci. Ale právě, když se mu
začne dařit, spadne mu na hlavu kus skutečné oblohy – tentokrát doopravdy. A zjistí,
že se náramně hodí být při záchraně světa malým kuřátkem!
vstupné: 64 + 1 Kč
77 minut
přístupný
1.-2. po, út 20.00
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
USA – Proslulý symbolog Robert Landgon (Tom Hanks) je jedné noci přivolán do
Louvru k vraždě místního správce, který za sebou zanechal spoustu mystických stop
a symbolů. S pomocí policejní kryptoložky Sophie Neveu (Audrey Tautou) začíná odkrývat sérii ohromujících tajemství ukrytých v dílech Leonarda da Vinciho, která neomylně vedou k pradávné organizaci, jejímž cílem je střežit dva tisíce let staré tajemství.

Klub seniorů
PROGRAM červen 2006

• 24. června – autobusový výlet
Krušnohořím: trasa Jáchymov
(návštěva mincovny) – Klínovec
– Boží Dar – Horní Blatná (občerstvení), odjezd ve 12:30 hodin
z provizorního autobusového
nádraží u školy, příspěvek na jízdné 50 Kč

19. st 20.00
LEMRA LÍNÁ
USA – Mezi svobodnými třicátníky se začal šírit nový trend – proč by se měli stěhovat
od rodičů, když jim tam nic nechybí, ve svém pokoji mají všechno, co potřebují k životu, a maminka jim pere špinavé prádlo? Takový je i Tripp (Matthew McConaughey).
Není ani v pětatřiceti letech ochotný vyletět z rodného hnízda. Jeho zoufalým rodičům
ale právě došla trpělivost. Domluví se proto s rozkošnou Paulou (Sarah Jessica Parker), která má chytrý plán, jak jejich synáčka konečně postavit na vlastní nohy.
vstupné: 57 + 1 Kč
98 minut
nevhodný do 12 let
21. pá 17.00
DIVOČINA
USA – Film z produkce Walt Disney Pictures vypráví příběh zvířat z newyorské ZOO,
která se poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu. Teprve ve chvíli, kdy opustí brány své zoologické zahrady,
pozná pestrá parta zvířat – včetně lva, žirafy, anakondy, koaly a veverky – jakou džunglí se může stát i obyčejné město.
vstupné: 67 + 1 Kč
94 minut
přístupný
25. út 20.00
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
ČR – Pražský taxikář Jarda má narozeniny a chce si je opravdu pořádně užít – vše si
naplánoval a má to pod kontrolou – tak jako zatím všechno v životě. S každým vyjde,
všichni jsou s ním spokojení, Jarda se prostě „vyzná“. Má skvělou manželku, krásný byt, pohodovou práci, novou milenku a spoustu dobrých známostí… Jenže právě
dnes nabere do auta konzervativního a zásadového důchodce, který mu během jediného dne dokáže rozložit celý život. Hrají: Jan Dolanský, Viktor Preiss, Pavel Zedníček, Tomáš Matonoha a další.
vstupné: 62 + 1 Kč
100 minut
přístupný

PŘIPRAVUJEME
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR; TRÁVA; AUTA; TRISTAN A ISOLDA; ROZCHOD;
16 BLOKŮ; BESTIE KARLA; ZA PLOTEM
Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé. www.kinoserver.cz

Městská knihovna Nejdek
VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
DEN

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

1. 7.–31. 8. ZAVŘENO

ZAVŘENO

úterý

10–12/13–18

ZAVŘENO

středa

zavřeno

ZAVŘENO

čtvrtek

13–17

ZAVŘENO

pátek

zavřeno

ZAVŘENO

pondělí

• 21. června – pěší výlet (směr Žižkův
vrch, Vysoká Pec – zpět do Nejdku
vlakem, zdatní i pěšky, sraz ve 14
hodin před školou na náměstí)

12. st 20.00
HORY MAJÍ OČI
USA – V dějinách moderní hrůzy se najde jenom pár snímků, které zapůsobily na
publikum tak jako kultovní klasika Wese Cravena z roku 1977 Hory mají oči. Drsný, divoký a napínavýpříběh o obyčejné rodinné dovolené, která se najednou změní v boj o
holý život. Nyní se divokými vizemi mistra hororu Wese Cravena nechali inspirovat dva
mladí nadějní filmaři a přenesli tento mrazivý hororový příběh do 21. století. Propůjčili
mu novou, brutální a znepokojující podobu, která má potenciál vyděsit další generace
filmových fanoušků.
vstupné: 57 + 1 Kč
107 minut
nevhodný do 15 let

POBOČKA MěK Nejdek
areál ZŠ Karlovarská 1189

VÝPŮJČNÍ DOBA
ZAVŘENO

Školní jídelna při ZŠ Karlovarská nabízí možnost stravování důchodcům a jiným zájemcům,
CENA OBĚDA jen 51 Kč,
NECHTE SI U NÁS CHUTNAT!

—www.nejdek.cz—
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Jindřichovice 140, 358 01 Kraslice

realizace staveb,
rekonstrukce, demolice
Na bízí me

Výběr z naší nabídky

• www.dominochodov.cz • Správu bytů
vlastníků • Ustavení společenství domu
dle § 72/94 Sb • Koupě a prodej bytů
a dalších nemovitostí • Sepsání kupní,
darovací aj. smlouvy do 24 hod.
• Zabezpečení hypotečního úvěru
u bankovního domu •

Prodej RD 1 + 5 v Chodově:
4 300 000 Kč
Prodej RD s bytem 1 + 4 a nebyt. prostorem v Krásné Lípě:
650 000 Kč
Prodej bytu v Chodově 1 + 2:
od 490 000 Kč
Prodej bytu v Chodově 1 + 3:
od 650 000 Kč
Prodej pozemku v Nejdku 900 m2:
200 000 Kč
nabídněte i vy svou nemovitost! Volejte ihned 352 666 322, mobil 608 977 833
Můžete nás navštívit i v K. Varech: mobil 608 963 540

dodávka a montáž
plastových oken a dveří

(proﬁl Salamander, kování Maco)

revitalizace
panelových domů

(vč. zajištění hypotečního úvěru
se státní dotací)

telefon + fax: 352 695 091, mobil: 724 603 232 – 3
e-mail: benitocz@seznam.cz • www.benito-cz.net

Zlatý klokan
Vás zve do nově otevřeného baru v 1. patře.
V novém prostředí se sportovním interiérem, plazmovým televizorem a satelitními programy si můžete nejen posedět a vybrat
pochoutky z pestrého jídelního lístku, ale také se pobavit při
dynamické hře plné zážitků na super stolním hokeji se zvukovými
efekty. Hravé povahy ještě potěšíme šipkami, maminky s dětmi
jistě ocení dětský koutek a pánové určitě nepohrdnou čepovaným
pivem, které jsme pro velký zájem zavedli.

OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA SE NA VÁS TĚŠÍME OD 12 DO 22 HODIN,
V PÁTEK A V SOBOTU OD 14 DO 00 HODIN
A V NEDĚLI OD 14 DO 21 HODIN.
Kamenictví GRANIT,

s.r.o.

Rudolf
Morávek
– jednatel

Vás zve do nové, útulnĒ zaĢízené restaurace
v Nových Hamrech. Pochutnáte si zde jak na
tradiĀních jídlech Āeské kuchynĒ, tak na našich
specialitách, napĢ. na jehnĒĀích kotletkách se
švestkovou omáĀkou a jiných…
ŽízeĜ vám uhasí Āepované pivo Gambrinus
a Pilsner Urquell nebo míchané nealkoa alkoholické koktejly. Za pĒkného poĀasí
grilování na zahrádce, zatímco chladný veĀer
mĪžete strávit v restauraci s krbem.

Promítání zápasĪ MS ve fotbale na plátnĒ!!!

Provádíme veškeré
kamenické práce
– schody, dlažby, pomníky,
parapety, pracovní desky,
krby atd.

Penzion s restaurací je ideální pro rodinné i kolektivní oslavy, podnikové veĀírky a jiné slavnostnĒ-spoleĀenské pĢíležitosti.

Tel./fax: 353 392 126
Mobil: 608 825 544
ČSA 341, 362 33 Hroznětín

www.jizba.cz, info@jizba.cz
tel.: 353 925 863, gsm: 724 092 404

OtevĢeno dennĒ od 10.00 do 22.00 hodin.
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