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OSOBNOSTÍ MĚSTA NEJDKU 2009
SE STALA POPRVÉ ŽENA!

V měsíci lednu byl vyhlášen již IV. ročník ankety Osobnost města Nejdku. Občané mezi sebou vybírali člověka,
který svou prací významně přispěl k prezentaci našeho
města. Vedle čtyř kandidátů, kteří byli nominováni za celoživotní přínos v oblasti kultury, požární ochrany a záchrany lidského života, česko-německých vztahů a sportu, měli
spoluobčané možnost zasílat své další tipy.
Dne 4. února vyhodnotila komise došlé hlasy. Absolutním vítězem a Osobností města Nejdku 2009 se stala poprvé žena, paní Marta Dvořáčková, a to za celoživotní přínos v oblasti kultury. Zasloužené ocenění jí slavnostně předal starosta města dne 20. února na 4. Nejdeckém plese.
Zvláštní cenu převzala též od zástupce společnosti Witte
- Automotive v Nejdku. K významnému ocenění paní Dvořáčkové blahopřejeme a přejeme jí mnoho zdraví, elánu
a inspirací pro další aktivní život.
V závěru připomínám, že držitelem ocenění Osobnost
města Nejdku 2006 se stal pan Petr Rychlý, Osobností
města Nejdku 2007 Mgr. Milan Michálek a Osobností města Nejdku 2008 pan Heřman Kouba.

KDO JE PANÍ MARTA DVOŘÁČKOVÁ

Narodila se 18. listopadu 1934 v Praze. Od 1957 žije
v našem krušnohorském městečku, jehož nádherná příroda ji natolik učarovala, že zde záhy zapustila pevné kořeny. V letech 1966 – 1989 pracovala na tehdejším národním
výboru, zejména v oblasti školství a kultury. Za doby jejího působení probíhaly rozsáhlé opravy ve většině mateřských škol, opravy a vybavování osvětových besed v Bernově, v Tisové, ve Smolných Pecích a ve Fojtově, vznikaly
víceúčelové kulturní prostory na Rolavě s širokoúhlým promítáním, jevištěm a sálem pro malé divadelní formy a výstavní činnost.
Podařilo se jí uvést v život několik zajímavých myšlenek aktiv životního prostředí, zájmový kroužek alpinkářů, soutěž Rozkvetlé ulice a kroužek nejdeckých výtvarníků, jehož
výstav se zúčastňovala se svými kresbami. Po dobu čtrnácti
let organizovala Pochod na státní hranici v Jelení k památníku obětí války. Stála u zrodu Nejdeckého zpravodaje a po
řadu let byla jeho redaktorkou. Působila též jako kronikářka města. Za tuto činnost získala dokonce 2. místo v celonárodní soutěži.
Od roku 1990 dosud pracuje v místním muzeu, které se
za dobu jejího působení stalo živou kulturní institucí, mís-
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Držitelka ocenění Osobnost města Nejdku pro rok 2009
paní Marta Dvořáčková
		
Foto: Irena Hejtmánková

tem setkávání lidí se zájmem o historii v národopisné části, vytvořené Jiřím Martínkem, ale i ve výstavních sálech na různorodých výstavách pořádaných Karlovarským muzeem s tématy z doby minulé i současné. Zasloužila se například
o realizace výstav voniček, lodních modelů a paličkování.
Jak sama říká, tato práce jí přináší radost. A jaké je její motto? „Snažím se, aby
lidé v muzeu nalezli nejen poučení, ale i vlídné přijetí, dobré slovo a pohodu, kterou tolik každý z nás potřebuje“. Každý, kdo do muzea vstoupil, ví, že toto vše
paní Dvořáčková ve své práci každým dnem naplňuje.
Iveta Drobná,
místostarostka
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Odbor sociálních věcí a školství informuje

Zápisy do základních škol máme za sebou, proZároveň upozorňujeme na uzavření mateřských škol v době letních prázdnin, poto dnes přinášíme informace o vyhlášení dne drobnější informace o umístění dětí v tomto období vám rády podají ředitelky jednotliotevřených dveří a zápisu do mateřských škol vých příspěvkových organizací.
tak, jak byly předloženy ředitelkami jednotlivých
červenec
5. 7. - 11. 7.
12. 7. - 18. 7.
19. 7. - 25. 7.
26. 7. - 1. 8.
předškolních zařízení.
uzavřena
MŠ Nerudova
MŠ Nerudova
MŠ Lipová
MŠ Nerudova

dny otevřených dveří

MŠ Nerudova

24.3. 8,30 - 11,30 hod

MŠ Husova

31.3. 9,00 - 15,00 hod

MŠ Husova

MŠ Husova
MŠ Lipová

v provozu MŠ Závodu míru

MŠ Lipová

MŠ Nerudova

MŠ Lipová

18.5. 9,00 - 15,00 hod
srpen
uzavřena

zápisy do mŠ
MŠ Nerudova

15.4.

14,00 - 16,00 hod

MŠ Husova

14.4.

9,00 - 14,00 hod

MŠ Závodu míru 27.4.

10,00 - 14,00 hod

MŠ Lipová

10,00 - 14,00 hod

25.5.

MŠ Husova

MŠ Závodu míru MŠ Závodu míru MŠ Závodu míru

MŠ Závodu míru 21.4. 10,00 - 15,00 hod
MŠ Lipová

MŠ Husova

2. 8. - 8. 8.
MŠ Nerudova
MŠ Husova
MŠ Závodu míru
MŠ Lipová

v provozu

9. 8. - 15. 8.
MŠ Nerudova
MŠ Závodu míru
MŠ Lipová

16. 8. - 22. 8.
MŠ Lipová

MŠ Husova

MŠ Nerudova
MŠ Husova
MŠ Závodu míru

Od 26. července do 8. srpna 2010 budou uzavřeny všechny mateřské školy.

Ing. Soňa Taušková,
vedoucí OSVŠ

upozornění
Finanční úřad
opět v Nejdku
Stejně jako v předchozích letech budou
moci občané našeho města dne 24.3.2010
od 13:30 do 17:00 využít služeb pracovníků Finančního úřadu v Karlových Varech
při podávání daňových přiznání přímo na
Městském úřadě v Nejdku.
V zasedací místnosti Městského úřadu budou pracovníci finančního úřadu poskytovat
tiskopisy daňových přiznání, případně podávat odborné rady při jejich vyplňování.
Ing. Lucie Krajňáková,
Odbor ekonomický

PRO DRŽITELE ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Držitelé řidičských průkazů (dále jen
ŘP) vydaných od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000 jsou povinni ŘP vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.Vyměnit je řidiči, mající trvalý pobyt v Nejdku, mohou na

Magistrátu města Karlovy Vary (viz níže uvedenou adresu a telefon). Držitelé ŘP, mající
trvalý pobyt v jiném místě ČR, provedou výměnu na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - městský
úřad, magistrát města, příslušný podle místa
trvalého pobytu.

Co je nutné k vydání nového ŘP?
- formulář žádosti o vydání ŘP - obdržíte přímo na Magistrátu města Karlovy Vary
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- 1 ks průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP podléhající povinné výměně

o.spoleènost
p. s.
ì prospì šná
obecn

Máte potíže s viděním?

nabízíme:
- proškolení v obsluze kompenzačních
pomůcek a pomůcky pro sebeobsluhu
- prostorovou orientaci, tj. chůzi s bílou holí
- nácvik psaní na kancelářském stroji a PC
- výuku čtení a psaní Braillova písma
- poradenství týkající se úprav prostředí
Uvedené služby poskytujeme zdarma.
Tel./fax: 353 236 068 mob: 608 572 345/6
www.tyfloservis.cz

pozvánka:
Zveme vás na

20. zastupitelstvo města,
které se bude konat

18. března 2010
od 15 hodin v kinokavárně.

Nový ŘP, a to na základě povinné výměny, je osvobozen od správního poplatku. Pokud
motorista požádá o expresní vydání ŘP do pěti dnů, zaplatí poplatek 500 Kč.
Doporučuji všem motoristům, aby povinnou výměnu ŘP neodkládali na poslední chvíli. Pokud nevyužijete volného mezidobí, je možné, že vás budou při vyřizování nového ŘP čekat
nekonečné fronty. Proto neváhejte a změnu proveďte včas.
Magistrát města Karlovy Vary, registr řidičů
U Spořitelny 2 ( budova magistrátu v Rybářích, 3.patro, dveře 334, 336)
telefon: 353 118 676 (klapka 677, 681, 744, 745, 746)
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 hod. a 13.00 - 17.00 hod., pátek: 8:00 - 12:00
Zdroj : www.vymentesiridicak.cz (Ministerstvo dopravy)

Jan Sekot,
velitel MěP Nejdek
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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Odbor terénních zjišťování pro kraj Plzeňský a Karlovarský
Životní podmínky 2010 výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce
2010 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC
2010 (Životní podmínky 2010), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a
materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 11 000 domácnostech, z
nichž se 6708 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do

INFORMUJE

šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 20.
února do 9. května 2010 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření
budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve
vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2010 a které jim vydá Odbor
terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji,
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech
fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle příslušných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. O statní statistické službě,

ČESKÁ TELEVIZE vypne
řadu analogových vysílačů
a dokrývačů
V souladu s vládním nařízením o Technickém plánu přechodu (TPP) Česká televize
na konci února a v závěru března ukončí provoz celkem 88 analogových vysílačů
velkého a zejména malého výkonu. Tento krok se dotkne také Nejdku.
V noci z 31. března na 1. dubna 2010 se definitivně odmlčí analogový převaděč ČT1 Nejdek – Žižkovský vrch (22. kanál). Jeho vysílání není z technických důvodů označeno piktogramem ani textovou lištou. Diváci musí sami
ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači.
Dle údajů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se Nejdek nachází v oblasti,
která je pokryta signálem sítě 1, tedy digitálním zemským vysíláním České televize
(multiplex veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT). Bližší data o pokrytí sítě 1
na webu ČTÚ: http://dtv.ctu.cz/pokryti
Další podrobnosti o vypínání analogového zemského vysílání ČT naleznete v tiskové zprávě, která je k dispozici na MěÚ v Nejdku, v Infocentru a na webových stránkách města www.nejdek.cz.

ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastněni na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ zodpovědí pracovnice Odboru terénních zjišťování ČSÚ pověřené řízením
šetření Životní podmínky 2010:
Mgr. Evženie Sudová,
tel. 377612265, 731439313
a Ing. Vladislava Toušová,
tel. 377612272.
Ing. Vladislava Toušová,
ředitelka Odboru terénních zjišťování

upozornění:
Jarní prázdninové

bruslení
pro veřejnost

V době jarních prázdnin
od 8. - 12.3. 2010
rozšířilo město Nejdek
hodiny veřejného bruslení.
PO	
ÚT
ST
ČT
PÁ	
SO	
NE	

10 - 12
16 - 18
10 - 12
16 - 18
10 - 12 a 16 - 18
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

(rozšířené hodiny v zelené barvě)

www.nejdek.cz

Štěpán Janda,
Tiskový útvar ČT

Zemětřesení na Haiti
Červený kříž pomáhá

Zemětřesení o síle 7,3° Richterovy stupnice zasáhlo Haiti v úterý 12.1.2010. Postihlo hlavní město Port-au-Prince a další oblasti země. V zemi je nyní cca 400 tisíc lidí bez
domova. 99 tisíc osob již obdrželo nepotravinovou pomoc Červeného kříže (kuchyňské
soupravy, hygienické balíčky, přikrývky, stany
etc.). Ošetřeno bylo 340 tisíc lidí. Na pomoc
Červeného kříže byly uvolněny nouzové fon-

dy. Pomoc Červeného kříže v první fázi bude
poskytnuta v rozsahu 10.000.000 US dolarů,
dne 16.1.2010 byl rozsah pomoci stanoven
na 103.000.000 US dolarů, které jsou určeny
k okamžité i následné komplexní pomoci 300
tisíc postižených po dobu tří let.
PharmDr. Eliška Fejksová,
elastech@email.cz

správce stadionu
pan Dolenský
tel.: 724 172 065,
353 999 489
Provoz zimního
stadionu
je závislý
na příznivých
klimatických
podmínkách.
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Ohlédnutí za 4. Nejdeckým plesem

Dovolte nám v několika fotografiích přiblížit atmosféru 4. Nejdeckého plesu. Naše poděkování patří níže uvedeným sponzorům za věcné
dary a finanční podporu, všem, kteří se podíleli na organizaci – moderátorům, dobrovolným pomocníkům, účinkujícím a v neposlední řadě
také bezmála třista návštěvníkům plesu za skvělou atmosféru, která 4. Nejdecký ples provázela.		
foto: Irena Hejtmánková
- red-

Moderátoři: zleva M. Kunc,
P. Štroblová

K tanci a poslechu hraje po celý večer kapela Alfa sextet. Večerem provází Miroslav Kunc a Petra Štroblová.

Ples zahájily orientální tanečnice skupiny SAHRA ALHLAM

19:30
20:00
20:05
21:00

Přípitek pro návštěvníky plesu – zdarma
Předtančení orientálních tanečnic SAHRA AHLAM
Slavnostní zahájení – úvodní slovo starosty města
Vyhlášení ceny Osobnost města Nejdku 2009

22:15
22:45
24:00

Vyhlášení hlavních cen slosování
Bubbleshow Matěje Kodeše
Půlnoc s Elvisem

PROGRAM

20. února 2010 · 19:30 · KD Nejdek
Zleva Ing. V. Benda, P. Štroblova, I. Drobna, V. Satýnkova, M. Dvořáčková

Unikátní bublinová show Matěje Kodeše

Sponzoři
4.Nejdeckého
Nejdeckého plesu
Sponzoři a partneři
partneři 4.
OC Rolava – Ludmila Vocelková • SPAR Rolava – Milan Vocelka • Telef, spol. s r.o. – Petr Kareš
Liana Rollerová – Studio In • Lesy města Nejdek • Hüttner Werner – Sdružení Hüttner
Lékárna U zlatého lva • Milan Holzknecht – Solná jeskyně • Potraviny NELI
Helena Kotesová – Hella Jeans • Eva Svobodová – Dětské oděvy • Lenka Gavlasová – Elektro Mix
Jiří Jaroš – Allianz pojišťovna, a.s. • Vrty – KV, s.r.o. • Veronika Člověčoková – Kadeřnictví Veronika
Jarmila Krůtová – Afrodité • Milada Šabouková – Zlatnictví a klenotnictví • Hana Šajdová – Kosmetika
Regina Laurenčíková – Keramika • Hana Margoschová – Čistírna a prádelna
Karel Lachout – Nábytek – Obchodní dům Horal • Anna Nádeníčková – Hotel ANNA
i
Felecitas
Hlawata – Kosmetické služby • Jiří Lipavský – Zverimex - Baset

Martin Urbánek – pracovní oděvy a doplňky • Skleníky Chodov • Petr Krůta – Foliopísmo

O vyvrcholení 4. Nejdeckého plesu se postaral
Vláďa Lichnovský alias Elvis Presley
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Důležitá telefonní čísla
Policie ČR

158

Hasiči

150

Rychlá zdravotní pomoc

155

Policie ČR Nejdek

353 825 310

Bratří Čapků 640

Městská policie

353 825 001
353 826 629

nám. Karla IV. 240
Praktičtí lékaři pro děti a dorost

MUDr. Jana Gondzsalová

353 925 145

nám. Karla IV. 409

po+út+čt 7:30-12:00/12:30-14:00
st 7:30-12:00/12:30-13:30 pá 7:30-13:00

MUDr. Michaela Martínková

353 825 379

nejdecká poliklinika

po-pá 8:00-14:00

Praktičtí lékaři pro dospělé
Roosveltova 1299
budova Witte Nejdek

MUDr. L´uboš Baran

359 016 265

MUDr. Marie Böhmová

353 825 377

po+st+čt 8:00-12:00
út+pá 8:00-12:00/12:30-15:00

MUDr. Pavel Potužník

353 826 307

po+čt 7:45-11:30/12:30-15:00
út 7:45-11:45/ÚSP Rudné
st 7:45-11:11:30/13:00-12:30,pá 7:00-11:30

MUDr. Bohumil Kinc

353 825 555

nejdecká poliklinika

po-pá 7:30-11:30

po 7:30-13:00, út 7:00-9:00(na objednání)/9:30-11:30/
13:00-16:00(na obj.), st 8:00-13:00, čt8:00-12:00/14:00
18:00(pro zvané), pá 7:30-9:00/9:00-12:00(na obj.)

Praktičtí lékaři pro dospělé - specialisté
MUDr. Pavel Bouška
radiodiagnostika (RDG)

353 925 340

po - út 8:00 - 13:00, st - pá 8:00-12:00

MUDr. René Bouška
int. oddělení a diabetologie

353 925 432

po - pá 7:30 - 14:00

MUDr. Ivana Holzhauserová
kožní ambulance

773 245 747

po 7:00 - 16:00 st 13:30 - 16:30

MUDr. Vladimír Kvasnička
privátní chirurgická praxe

353 826 310

po+út 7:00-15:30
st 8:00-12:00 pouze sestry

MUDr. David Marek
ušní, nosní, krční ambulance

353 825 378

st 8:30-12:00/12:30-15:00
pá 8:30-12:00/12:30-14:00

MUDr. Zbyněk Pauch
ortopedická ambulance

353 925 088

po 8:30-12:00/13:00-14:45
čt 8:30-12:00/13:00-14:45

MUDr. Eva Poustková
oční ordinace

353 825 378

po 9:00-14:00, čt 9:00-14:00

MUDr. Jiří Zimmer
odborný plicní lékař

602 875 962

st 16:00 - 20:00, pá 16:00-20:00

MUDr. Vladimír Zindr
priv. psychiatrická ordinace

353 926 200
605 811 249

po-st 9:00-14:00

MUDr. Roman Koupil
gynekologická praxe

353 825 211

po 7:00-14:00 (pouze sestra)
út+čt 7:00-15:00

nejdecká poliklinika

Zubní lékaři
MUDr. Magdaléna Horáková

353 926 171

Bezručova 1189,
362 21 Nejdek

po 7:30-11:30/12:00-15:00, út+čt 8:00-12:00/12:30-16:00
st 8:30-12:00/12:30-16:00, pá 7:00-11:00/11:30-12:30

MUDr. Jiří Kronhoffmann

353 926 146

Dvořákova 681,
362 21 Nejdek

po+čt 7:30-12:00/13:00-15:30, út 7:30-12:00/13:00-18:00
st 7:30-12:00/13:00-15:00, pá 7:30-12:00

MUDr. Marcela Křečková

353 825 438

nám. Karla Iv. 163,
362 21 Nejdek

po+út+čt 7:30-16:00, st+pá 7:30-12:00

Ostatní
Rehabilitace B. Kollárová

724 172 045

Dispečink sanitek

353 825 449

Laboratoř

nejdecká poliklinika

po-pá 6:30-11:30/12:00-16:00

nejdecká poliklinika

po-pá 7:00-12:00

Domov Matyáš se zvláštním
režimem v Nejdku

353 825 043

Mládežnická 112,
362 21 Nejdek

Pečovatelská služba
s námi doma OPS

776 612 500

Karlovarská 1191,
362 21 Nejdek
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ZUŠ Nejdek informuje
Národní soutěže
základních uměleckých škol
Tak jako každý rok probíhají i v letošním roce v měsíci únoru okresní kola národních soutěží základních uměleckých škol. Ve středu 3.2. 2010 se v krásném prostředí
Základní umělecké školy Josefa Labitzkého v Bečově nad
Teplou konalo okresní kolo národní soutěže v komorní hře
s převahou dechových nástrojů. Z naší školy se soutěže
zúčastnily dva soubory - trio ve složení Adéla Bolváriová - zobcová flétna, Jolana Šindelková - zobcová flétna a
Jan Ondruš- kytara, které na soutěž připravili pan učitel
Karel Roneš (zobc. flétny) a ředitel školy Miloš Baumgärtl (kytara) a dále soubor zobcových fléten Píšťaláci, který
vede pan učitel Roneš, ve složení Adéla Bolváriová, Jolana
Šindelková, Anežka Provazníková, Dagmar Ježková, Adéla
Šindelková, Radka Janků, Martina Střelcová a Terezie Dvořáčková. Oba soubory podaly výborné výkony a získaly ve
foto: Miloš Baumgärtl svých kategoriích 1. místa s postupem do krajského kola.
Výtvarná soutěž na téma třídění odpadů
V rámci projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO –
KOM na podporu třídění odpadu probíhala v roce 2009 tématicky zaměřená výtvarná soutěž. Soutěžit mohli jednotlivci do 10 let, nad 10 let, autoři koláží a výtvarných prací užívající k vyjádření myšlenky odpadové materiály. Součástí soutěže bylo i téma pro fotografy s názvem „Fauly odpadů v našem
životním prostředí“. V únoru letošního roku proběhlo vyhodnocení zaslaných výtvarných prací a fotografií s následným vyhlášením výsledků.
Soutěže se zúčastnili také žáci výtvarného oboru ZUŠ
Nejdek pod vedením paní učitelky Jarmily Janků s těmito výsledky:
Kategorie c (kolektivy) - koláže a výtvarné práce užívající k vyjádření myšlenky odpadové materiály :
3. místo - práce „Dialog I“ - Kateřina Krbálková, Eliška Poláčková, Magdaléna Satýnková, Kristýna Svitáková
foto: Jarmila Janků
3. místo - práce „Dialog II“ - Michaela Mašterová, StanislaKrátká videa ze soutěže komorních souborů a fotky z výtvarné soutěže si můva Wolfová, Radka Holubová, Hana Jurčíková, Jitka Brzáková
žete prohlédnout na našich webových stránkách:
Kategorie d - fotografická soutěž na téma Fauly odpa- www.volny.cz/zusnejdek.
dů v našem životním prostředí:
Miloš Baumgärtl,
2. místo Radka Janků, foto Bílý sníh
ředitel ZUŠ

KARNEVALOVÉ VESELÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Měsíc únor byl v naší školce ve znamení
karnevalového veselí a pohádek. A abychom
tuto veselou atmosféru přenesli i do domovů
našich dětí, vyhlásili jsme soutěž Klauni mezi
námi, které se zúčastnilo celkem 45 rodin. Barevnými, rozesmátými postavičkami šášů a
klaunů ožila celá spojovací chodba.
Hlasováním rodičů s dětmi a zaměstnanců
školy zvítězili:
1. místo - Verunka Volná
2. místo - Adélka Malíková
3. místo - Terezka Körberová
Všem vítězům blahopřejeme!
Vyvrcholením tohoto období byl 24. únor,
kdy se děti proměnily v pohádkové postavičky a navštívil nás opravdový Šáša Váša. Pro
děti měl přichystaný pestrý program plný her,
soutěží, zpěvu a tance, nechyběla ani oblíbená promenáda masek. Čas karnevalu jsme si
společně užili a teď se těšíme na měsíc březen, kdy zahájíme plavecký výcvik dětí ze Sluníček a Pastelek v Nových Hamrech.

foto poskytl autor článku

Mgr. Martina Nováková,
ředitelka MŠ Nejdek, Závodu míru
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Projekt ZŠ Karlovarská ŠKOLNÍ PLES

Už vám někdy někdo podal ruku
jako „leklou rybu“? Šokovalo vás, že
si na rautu někdo cpal jídlo snad i
do kapes? Nebo vás v divadle rušilo
zvonění mobilního telefonu?
Tyto a další nepříjemné zážitky
má snad každý z nás. Aby původci těchto prohřešků proti slušnému vychování nebyli v budoucnosti
žáci naší školy, o to se budeme snažit v projektu Školní ples. Jeho cílem bude zlepšit se v těchto oblastech: 1.ETIKETA (při osobním kontaktu, při stolování, při společenské události, 2.SPOLEČENSKÉ TANCE, 3.DUCHAPLNÁ KONVERZACE,
4.SPOLUPRÁCE. Projekt bude zahájen 15.března, ale některé třídy se
do výuky tanců pustily již dříve. Kro-

mě aktivit, které budou probíhat ve
třídách, se uskuteční tyto celoškolní
akce: Hra na raut, Den spisovné řeči,
Školní restaurace, Taneční soutěž a
Školní ples. Poslední akce bude vyvrcholením celého projektu, a to na
konci května 2010.
Doufáme, že se vše vydaří a z našich dětí budou kultivované dámy a
galantní pánové. Ale přiznejme si,
že i my, dospělí, se můžeme hodně
přiučit. Tak nám držte pěsti!
O průběhu projektu
vás budeme informovat na
www.zskarlovarska.cz
(projekty – školní)

Mgr. Bedřiška Treglerová,
zástupkyně ředitelky Výuka tance - příprava třídy 9.A

foto: Mgr. Václava Kuklová

výzva:
Výzva pro ty, kdo ve školním roce 1959/60 absolvováním 8. ročníku,
nebo ve školním roce 1960/61 absolvováním 9. ročníku
ukončili základní školní vzdělání v Nejdku.
Dne 22. května bychom se měli sejít v 19 hodin v restauraci ANNA.
Svoji účast potvrďte do konce dubna na tel. čísle 774676425, nebo v infocentru v Nejdku.
Pokud máte kontakt na některé spolužáky mimo Nejdek, informujte je, prosím, o tomto setkání.

LETNÍ TÁBOR DDM při ZŠ Karlovarská
Již potřetí pořádáme ve spolupráci s DDM ve Františkových
Lázních pro děti od 6 do 15 let letní tábor v Žírovicích,
letos čtrnáctidenní v termínu od 1.8. do 14.8.2010.
(Dopravu na tábor i zpět zajišťují rodiče.)
UBYTOVÁNÍ: v dřevěných čtyřlůžkových chatkách
STRAVOVÁNÍ: 5x denně ve společné jídelně,
pitný režim po celý den
ROZDĚLENÍ DĚTÍ: podle věku do skupin, každou skupinu má
na starosti vedoucí starší 18 let
TÁBOROVÝ PROGRAM: kromě obvyklých táborových her,
hříček a zábav proběhne celotáborová hra
CENA: 4.000,-Kč
Přihlášku si můžete vyzvednout u vedoucí DDM
paní Svatošové nebo si ji stáhnout na www.zskarlovarska.cz.
Tamtéž najdete i další informace o táboře
a přílohu k přihlášce: Potvrzení dětského lékaře.

Kurz pro budoucí prvňáčky

Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary,
pořádá pro děti před nástupem do základní školy Kurz pro budoucí prvňáčky.
Budoucím školáčkům je v kurzu poskytována zvýšená individuální péče metodami přiměřenými vývojové úrovni každého
dítěte. Učíme děti spolupracovat mezi sebou, jednat s dospělými a plnit zadané úkoly samostatně. Vedeme je k tomu, aby postupně dokázaly po omezenou dobu udržet pozornost. Rozvíjíme jejich grafomotoriku a komunikační dovednost. Zaměřujeme se na rozvoj sluchového a zrakového vnímání tak, aby
analýza a syntéza při nácviku čtení a psaní nebyla pro děti velkým problémem.Toho všeho dosahujeme bez nátlaku, způsobem „hry na školu“.
Kurz probíhá bezplatně v měsících březnu, dubnu, květnu a červnu vždy jednou týdně po dvou hodinách v hezkém prostředí herny, třídy a tělocvičny.
S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu dne 15.
března 2010 od 13.30 do 16.00 hodin v budově Základní
školy, mateřské školy a praktické školy Karlovy Vary, Vančurova
83, Karlovy Vary – Stará Role.
Rodiče mohou své dítě předběžně přihlásit na telefonním čísle: 353 549 172.

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY TÁBORNÍKY!

Těšíme se na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči. Pro školní
rok 2010/ 2011 přijímáme také předškoláčky do přípravných tříd základní školy.
Pracovníci SPC
a Mgr. Martina Kheilová,
ředitelka školy
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RC Zvoneček - Dětský svět Nejdek, o.s.
informuje o aktivitách pro rodiny s dětmi:

sobota 20.března, 15hod.
Kulturní dům v Nejdku

MAŠKARNÍ PLES
PRO DĚTI

Užili jste si loňský maškarní ples? Pobavily
vás oživlé postavy z pohádky Mrazík? Nebo
jste u toho loni nebyli?
Pak neváhejte a přijďte si s námi zatančit a
zasoutěžit do Kulturního domu! Čeká na vás
občerstvení, bohatá tombola a samozřejmě
nějaké to překvapení, ale především odpoledne plné písniček, tance a zábavy.
Kapacita sálu je opět omezená, proto doporučujeme zakoupit si vstupenky v předprodeji - v RC Zvoneček (po, stř, čt dopoledne nebo út a čt odpoledne) nebo v papírnictví AMC „u Marešů“ v Lipové ulici.
Cena vstupenek 60 Kč dospělý a 10 Kč dítě.
Pokud máte problém s maskou, připomínám možnost půjčit si dětský maškarní kostým v naší půjčovně v RC Zvoneček.

pondělí 29.března, 18hod. RC Zvoneček
SCHŮZE VÝBORU
A VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ
Zveme všechny členy a příznivce sdružení
na řádnou valnou hromadu, na které se dozvědí jak a kam to vedeme a budou nám do
toho moci mluvit.
A CO JINAK S NÁMI?
Poslední maminka-těhulka nám chybí k tomu, abychom rozeběhli už třetí turnus PŘEDPORODNÍHO KURZU porodní
asistentky Lady Macečkové (z Centra Rodinka K.Vary - Rybáře). Kurz obsahuje 5+1 lekci,
ve kterých se dozvíte, co vás před, při a po
porodu čeká, nacvičíte si základní dovednosti, zjistíte, jak správně protáhnout a procvičit
svá těla a navštívíte karlovarský porodní sál.
Kurz probíhá v RC Zvoneček (Dům s pečovatelskou službou) a stojí 1.600,- Kč.
Pokud už máte miminko doma, můžete se přihlásit do KURZU MASÁŽÍ KOJENCŮ Pharm.Dr. Elišky Fejksové. Kurz je výborný

Včasná (nebo předčasná) pozvánka na

VELIKONOCE TROCHU JINAK ...
Zima sice vládne svou pevnou rukou, ale
ať se jí to líbí nebo ne, sluníčko znovu začne
hřát, ledy tát a jaro hrát svou harmonii tepla a barevného kvítí. K jaru patří také Velikonoce a my vás tímto opět zveme na netradiční prožití velikonoční neděle v rytmu hraní, soutěžení a vyrábění.
V neděli 4. dubna od 14 hodin
na prostranství před kostelem sv. Martina
Pořádají sbory CKS, a ŘkC v Nejdku.
Renata Jirušová,
za organizační tým

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
a Dětská radost, o.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Nejdek,
pořádá prodejní velikonoční výstavu s názvem

Spolu a hravě...
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11.3.2010 od 17 hodin
v muzeu Nejdek, náměstí Karla IV.238, tel. 353 925 702
a výstava potrvá do 25.4.2010.
Expozici bude doprovázet výtvarná soutěž vyhlášená Městskou knihovnou Nejdek na téma

Jarní mláďátka vyrobí nám děťátka.

Soutěž bude veřejná, hlasovat mohou návštěvníci muzea do 11.4. 2010.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve středu 14. 4. 2010 v 15 hodin.

nejen pro neklidné děti, ale pro všechny, kdo
chtějí s miminkem navázat blízký kontakt. Snižují stres mezi rodiči a dětmi, pomáhají mezi
nimi vytvořit pěkný a laskavý vztah a podporují celkový vývoj dítěte a aktivizují jeho vlastní hojivé schopnosti. Kurz je složen ze tří lekcí a probíhá v prostorách RC. Je zahájen vždy
po přihlášení dostatečného počtu klientů,
proto je dobré nás včas kontaktovat.
V týdnu od 8.3. do 12.3. jsou školní prázdniny a v tuto dobu bude z technických důvodů i RC mimo provoz. Děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme také na naši webovou adresu www.detskysvet.nejdek.net Webové
stránky jsou sice ještě technicky nedokonalé,
nicméně se na nich dozvíte o všem, co se na
vás chystá. Informace také získáte na telefonu
koordinátorky RC 733 397 196.
Mějte krásné dny a na shledanou!
Silvie Flídrová,
Dětský svět Nejdek, o.s. a RC Zvoneček

PUTOVÁNÍ
ZA

VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM
soutěže spojené s pátráním po
schovaném zajíčkovi, který po cestě poztrácel dobrůtky a dárečky

v sobotu dne 3. dubna
od 15:00 do 17:00 hodin
start u první kapličky na Křížové
cestě, poplatek ve formě malého
mýtného 10,- Kč
PharmDr. Eliška Fejksová,
MS ČČK Nejdek
Pozor! V případě deště
se omlouváme a putování rušíme.

poděkování:
MŠ Nejdek, Nerudova
děkuje rodičům, kteří nelitovali
času a peněz pro zvelebení
naší školičky.
Jmenovitě p. Antonovi za ochotu při opravách sanitárního zařízení a p. Ing. Leichterovi za finanční dar, ze kterého jsme pořídili dětem pod stromeček oblíbené stavebnice DUPLO.
Děkují děti a zaměstnanci
mateřské školy
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Vážení senioři

foto poskytl autor článku

Dovolte mně prosím, abych vám připomněla, že v našem městě již šest let působí Klub seniorů, který je určený právě pro vás
– pro vás, kteří se chcete setkávat, bavit a někdy se i poučit a získat ve svém volném čase i
trochu nových informací.
Je otevřen vám všem a vaše účast není
podmíněna členstvím v klubu.
Sešli jsme se v lednu na valné hromadě, a
tak bych vám ráda přiblížila činnost tohoto
sdružení, která byla v minulém roce opravdu nejúspěšnější.
Setkáváme se vždy jednou za měsíc a nabízíme vám různé programy. V minulém roce
jsme se sešli celkem osmnáctkrát s průměrnou účastí 53 seniorů. Byly to především výlety, besedy, zábava, ale i poučení. Navštívili
jsme statek Bernard v Královském Poříčí, muzeum Jana Bechera v K. Varech, město Plzeň
s jeho katedrálou sv. Bartoloměje a muzeem
piva, ale také Svatou Horu a zámek v Březnici.
Poučná beseda s městskou policií, kurz na
počítačích a velmi milé bylo posezení u kávy
s mladými harmonikáři, které přivedl p. Bazalka. Zábava se soustředila do odpoledních
setkání ve školní jídelně s živou hudbou, kdy
nechyběl tanec, tombola a dobrá nálada. Nezapomněli jsme oslavit svátek žen, ani Svátek matek a podařilo se nám uskutečnit křes-

lo pro hosta, do kterého usedl herec a režisér
pan Karel Smyczek.
K mezinárodnímu dni seniorů 1. října pro
nás uspořádal Městský úřad filmové představení v kině Líbáš jako bůh, na něj jsme pozvali
také domov důchodců v Perninku a chovanky sociálního ústavu v Rudné. Nechyběla ani
oblíbená tombola obohacená dárky Městského úřadu. Ve stejných prostorách kina
jsme nabídli v říjnu všem, kteří mají rádi zábavu, harmonikové duo Pospíšilovi za Šťáhlav a
kino znělo zpěvem starých písniček ze všech
stran. Před Vánocemi nás přišli potěšit svojí besídkou děti z mateřských škol a rok jsme
uzavřeli návštěvou překrásné výstavy Vánoční dům v zámečku v Doubí.
Musím se ještě zmínit o aktivním kroužku našich turistek, který se stabilizoval asi na
dvanácti nejpohyblivějších, a pod vedením p.
Syrovátkové uskutečnily na čtrnáct vycházek
do širokého okolí. Úspěšné bylo také plavání
v Potůčkách – cesta vlakem.
Důležitá je charitativní činnost. Již pátým
rokem před Vánocemi posíláme dárky těm
nejpotřebnějším. Nejdříve to bylo Rumunsko a nyní je to domov pro ženy a děti v tísni
v Plzni. Je krásné, že z toho mála dokážeme
dělat i radost druhým. Bylo nás 26 a odeslaly jsme 222 dárků.

Vážení senioři,
v měsíci březnu vás zveme

foto poskytl autor článku

Samozřejmě toto všechno, o čem píši, potřebovalo nejen nápady, ale také finance. Musím říci, že přes ekonomicky náročné podmínky roku 2009 se nám podařilo získat sponzory, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat. Dík patří především MÚ Nejdek, KÚ Karlovarského kraje, akciové společnosti NČV a
Vlnap, poslanci parlamentu Ing. Hojdovi a
přispíval i Svaz postižených civilizačními chorobami. Získali jsme ale také věcné dary, a to
od obou lékáren v Nejdku, z prodejny Elektro p. Gavlasové, porcelánky v Nové Roli, od
podnikatelky p. Rakytové a dalších jednotlivců. Důležité je také říci, že svůj finanční podíl
mají i sami senioři, kteří se jednotlivých akcí
zúčastňují.
Chceme ve své práci pokračovat, vidíme,
že je užitečná a plně doufáme, že pro letošní
rok se nám podaří vytvořit ekonomickou základnu pro spoustu dalších zajímavých programů. Přijďte mezi nás i vy, kteří si připadáte
ještě mladí – uvidíte, že se vám bude líbit atmosféra, kterou tato setkání vytváří.
Tešíme se na vás všechny i v roce 2010 a
přejeme vám, ať vám slunce svítí každé ráno.
Eva Rudolská,
předsedkyně klubu

blahopřání

Dne 8. března v 15 hod. do školní jídelny ZŠ, náměstí na oslavu
světového svátku žen.
Živá hudba – poplatek 30 Kč.
Dne 24. března ve 14 hod. do kinokavárny na besedu s názvem
Rodinné právo - otázky dělení majetku, dědictví, sepsání závěti, odmítnutí dědictví apod. Své dotazy na toto téma předávejte
členkám rady klubu seniorů.
Besedu povede Mgr. Rostislav Částka.
Eva Rudolská,
za radu klubu seniorů

Dne 22. března 2010 oslaví náš
tatínek, dědeček a pradědeček

Miroslav Krajňák
80. narozeniny
Vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let přeje rodina
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Občanské sdružení JoN – „Jde o Nejdek“

a) O kostele sv. Martina – Mgr. Jan PraPlán činnosti JoN na rok 2010:
žan, S.I.
I. Činnost financovaná vlastními,
b) Potřeba a problematika nových místnebo získanými prostředky
ních a pomístních názvů v Nejdku – Mgr.
A)Ochrana památek a přírodních výtvorů
Milan Michálek
1. Dokončit obnovu božích muk „U Tří lip“
c) Entomologické výzkumy v Krušných hov Suché
rách a v Poohří – Jiří Pávek
2. Zajistit opravu Myšího hrádku na Křížo7. Připomínat neustále na všech rozhodovém vrchu
3. Opravit náhrobní desky barona Kleista na vacích místech nezbytnost existence střední školy v Nejdku
nejdeckém hřbitově
4. Umístit na Křížový vrch a na Krásnou vy- 8. Pořizování foto a videodokumentace
hlídku dvě tabule – donátorskou a informač- událostí a zajímavostí Nejdku a archivace
pořízeného materiálu
ní
5. Připravit další 2 – 3 stromy k vyhlášení pa- 9. Pravidelné příspěvky do Nejdeckých listů
– navíc umožnit zveřejnění těch článků, ktemátnými stromy
6. Pořídit seznam křížků a jiných drobných ré se nevejdou do NL, na web města Nejdku, případně na stránky Znovuobjeveného
staveb v krajině (i těch, které zanikly)
7. Ke Dni Země 2010 vyčistí žáci ZŠ ve svém Krušnohoří
10. Naučné stezky – sjednocení záměrů, involném čase Křížový vrch od odpadků
B)Atraktivita města, propagace, cestovní ruch teraktivní náplň, patronáty
1. Zřízení pamětní desky Josefu Pilzovi ke 11. Příprava návrhu na pamětní desky Zaniklé obce
140. výročí jeho narození (prosinec 2010)
2. Výstava Hvězdoslav Stefan (březen 2010) 12. Sledovat projednávání navrhu nového
územního plánu města Nejdku
3. Výstava „Ti, kteří zůstali“ (duben 2010)
4. Št.kpt. Otakar Korec – pietní shromáždě- 13. Veřejné monotematické schůze a besení občanů u pomníku – 70 let od smrti (čer- dy podle potřeby
C)Spolkový život
ven 2010)
5. Pořízení kopií diplomové práce Mgr. Pav- 1. Členské schůze uspořádat vždy v 1. pátek
la Andrše (Nejdek v letech 1945–1953) pro v měsíci, výborové budou svolávány podle potřeby
veřejnost
2. Další „výplaz“ JoNu (křížky, památné stro6. Přednášky:

my, „U Tří lip“ v Suché aj.)
3. Na každé schůzi přednese hospodář
sdružení krátkou zprávu o stavu financí
sdružení
II. Iniciace a podpora akcí a činů,
na něž sám JoN nestačí
1. Oprava přístupové cesty z Karlovarské
ulice na NKC (včetně zábradlí)
2. Pokračování prací na kapli v Suché
3. Úpravy přístupové cesty k božím mukám
„U Tří lip“ (od kaple v Suché)
4. Vykácení dalších vytipovaných dřevin na
NKC a Křížovém vrchu
Vážení čtenáři, po deseti letech vedení JoN
jsem rezignoval na funkci předsedy. Na výroční schůzi sdružení dne 5. 2. 2010 byl jednomyslně zvolen novým předsedou JoN
Mgr. Pavel Andrš, student historie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Všichni ho znáte jako pravidelného přispěvatele Nejdeckých listů, kronikáře města Nejdku,
autora publikace Slavní nejdečtí rodáci (rodáci, osobnosti, návštěvníci), spoluautora knihy
Takový byl Nejdek aj. Patří mezi zakládající
členy sdružení, pro něž a pro město Nejdek
přes své mládí vykonal mnoho dobrého. Přeji mu mnoho úspěchů jak v dalším studiu, tak
ve vedení JoN.
Milan Michálek,
člen výboru o. s. JoN

Honza přivezl domů bronz!

Slavnostní vyhlášení mezinárodní soutěže talentů do 25 let
ve stavbě kachlových kamen
foto: Ladislav Koutecký

Často čteme na stránkách Nejdeckých listů
o úspěších zdejších rodáků, kteří uspěli například v orientačním běhu, řeckořímském zápase, atletice či mnoha dalších sportovních
či kulturních aktivitách. Ještě nikdy však nebylo napsáno o Mistrovství Evropy mladých
talentů do 25 let ve stavbě kachlových kamen. Tato soutěž je součástí Evropského odborného veletrhu pro stavbu kachlových kamen a keramiku KOK AUSTRIA pořádaného
ve Welsu (Rakousko). Stejně jako právě probíhající Olympijské hry je i tato prestižní soutěž
pořádána pouze jednou za 4 roky. Letos probíhala ve dnech 27. - 29. ledna a účastnili se
jí reprezentanti Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie, Jižního Tyrolska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Česka a Estonska.
V Čechách bylo kamnářské řemeslo zrušeno v roce 1958 a nově se probudilo k životu

Precizní práce je základem úspěchu

až po roce 1995, kdy byl založen Cech kamnářů ČR. Letos byl vybrán z nejlepších historicky první zástupce, Jan Koutecký z Nejdku - Bernova, aby v tak prestižní soutěži reprezentoval Českou republiku a dokázal, že
v tomto krásném řemesle doháníme Evropu.
Soutěž byla třídenní a její průběh sledovala mezinárodní odborná porota, jíž předsedal mistr kamnářského řemesla pan Fred
Becker z Lichtenštejnska. Pod drobnohledem
osmi porotců byl dvakrát denně nejen postup
práce každého soutěžícího, ale i organizační schopnosti, zvolená technologie, čistota,
bezpečnost práce, přesnost, rovinnost.
Po velice vyrovnaném boji, kdy mezi sebou
soupeřili ti nejlepší z evropských zemí, bylo
nasazení, píle a úsilí Jana Kouteckého oceněno nádherným výsledkem. Z Rakouska si odvezl nejen spoustu nových zkušeností a zá-

foto: Yvona Pešková

žitků, ale i fantastické 3. místo (1. místo Itálie – Jižní Tyrolsko, 2. místo Švýcarsko).
Honzu vedl ke kamnařině jeho otec od 14
let. Ladislav Koutecký má prosperující rodinnou firmu v Karlových Varech - Sedleci a je
kamnářem tělem i duší již přes 20 let. Jablko
v tomto případě nepadlo daleko od stromu.
Jan se již několik let aktivně podílí na chodu
firmy jak jen mu čas dovolí, neboť po maturitě na SPŠK studuje čtvrtým rokem Stavební fakultu VUT v Brně se zaměřením na vytápění a klimatizaci. Současně si v průběhu vysokoškolského studia doplnil odborné vzdělání, úspěšně zakončil obor kamnář v Horní
Bříze a byl přijat za právoplatného člena Cechu kamnářů ČR.
Yvona Pešková
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Oddíl orientačního běhu tj jiskra nejdek informuje
Čtyři ‚‚bramborové“
medaile

Skromná, tříčlenná výprava nejdeckých orientačních běžců se poslední lednový víkend
zúčastnila v Lučanech nad Nisou mistrovství České republiky v lyžařském orientačním
běhu na klasické trati. V termínu závodu byla
Česká republika zaplavována přívaly sněhu,
což se nevyhnulo ani místu pořádaného mistrovství. Pořadatelům se nepodařilo tratě náležitě strojově upravit, místy chyběly v mapách zaznamenané stopy, jiné byly projety
jen několika lyžaři. Tyto nekvalitní úpravy tratí
byly výhodou pro slabší lyžaře, kteří většinou
chodili pěšky bez lyží. Ti, kteří tvrdošíjně zdolávali nástrahy trati s lyžemi na nohou, většinou ztráceli, to byl i náš případ. Přesto jsme
dosáhli velice dobrých výsledků, když Anna
Veselá obsadila 4. místo v kategorii D18, Martin Frey 4.místo v kategorii H18 a Jaromír Frey
rovněž 4. místo ve veteránské kategorii H65.

Anna Veselá
mistrYní ČR 2010
v lyžařském
orientačním sprintu
Ve dnech 20. – 21. února se v polské Jakuszyci konalo mistrovství ČR v lyžařském orientačním sprintu a národní žebříčkové závody
na krátké a klasické trati. Nejlepšího výsledku
dosáhla Anna Veselá, která zvítězila a stala se
mistryní ČR v kategorii D18 a v závodech národního žebříčku obsadila dvakrát druhé místo. Umístění dalších našich závodníků: Martin Frey – dvakrát 4. místo a jedenkrát 3. místo v kategorii H18, Jaromír Frey – jedenkrát 4.
místo a dvakrát 3. místo ve veteránské kategorii H 65.
Anna Veselá mistryně ČR 2010

Oddíl orientačního běhu
TJ Jiskra Nejdek

Znát první pomoc či neznat a nepomoci

V tomto duchu běží od února na ČT 1
a ČT 2 spot nabádající lidi naučit se první pomoci dříve, než bude pozdě, protože znát
alespoň základy poskytování první pomoci je
morální povinností každého z nás. Naše místní skupina ČČK Nejdek se již delší dobu zaměřuje na tuto problematiku a díky svým akcím seznamuje laickou veřejnost s úkony, které zachraňují lidský život. Ve výukové činnosti
se soustřeďujeme nejvíce na rodiny s dětmi a
děti samotné. V říjnu 2009 jsme založili nový
kroužek pro děti od 6 do 15 let, kde se mladí
záchranáři učí základům první pomoci v rozsahu uzpůsobeném jejich věku. Dále se učí
předcházet situacím, které vedou k ohrožení lidského života a zdraví, včetně dalších činností, které jsou náplní Červeného kříže.

Dne 22. 3. 2010 uplyne deset smutných let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dědeček
pan Jan Škach.
S velkou láskou vzpomínají
manželka a syn s rodinou.

Dne 25. 3. 2010 uplyne deset let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan Janda, rozený Buzik.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Ludmila, synové Lukáš a Tomáš,
dcera Šárka a syn Jan s rodinami.

Proškolování pro dospělé probíhá v oblastním spolku ČČK v Karlových Varech.
Zde nabízíme kurzy s různým zaměřením:
• Základní norma zdravotnických znalostí 950
Kč (průkaz)
• Zdravotník zotavovacích akcí 2.000 Kč (průkaz)
• Školení první pomoci – 4 hodiny 450 Kč
(osvědčení)
• Seminář první pomoci podle časové dotace
400 až 600 Kč (osvědčení)
Podle zájmu je i naše místní skupina schopna nabídnout své služby v proškolení první
pomoci, ale bez možnosti získání jakéhokoliv
potvrzení. Cena proškolení je 100 Kč na osobu a je přijímána jako dar na podporu naší
činnosti MS ČČK Nejdek (např. nákup výuko-

Dne 15. 3. 2010 uplyne pět smutných let,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František Pitel.
S láskou a smutkem vzpomíná celá rodina.

Dne 18. 3. 2010 uplyne deset smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a tchán
pan Štefan Jankovič.
S bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, syn a dcery s rodinami.

vého materiálu nebo jiné učební pomůcky aj).
Mezi naše další činnosti patří:
• přednášky a besedy na téma týkající se
ohrožení lidského zdraví
• zdravotní dozor na různých akcích např. fotbal, akce pro děti, pouť aj.
• pořádání soutěžní procházky Putování za
velikonočním zajíčkem a Pochoďáčku ČČK s
ukázkami zinscenovaných nehod a následné první pomoci ve spolupráci s nejdeckými
hasiči a dětským divadlem PiDivadlo
• kroužek ČČK pro děti od 6 do 15 let
• sběr ošacení podle poptávky
• humanitární pomoc
PharmDr. Eliška Fejksová,
MS ČČK Nejdek

Dne 14. 3. 2010 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a sestra
paní Marie Laliková.
Kdo v srdci žije, neumřel!
Za tichou vzpomínku děkují manžel,
děti, vnoučata, sestry a bratři.

Dne 28. 3. 2010 uplyne rok,
kdy od nás tiše odešel
náš milovaný manžel, tatínek,
bratr, tchán a dědeček
pan Josef Kratochvíl.
Kdo v srdci žije, neumřel!
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti.

12 | Nejdecké listy

březen 2010

ŠKOLA

Psal se rok 1907: Dnem 1.září nastoupil
na školu nový učitel Rudolf Hahnl. Školní rok
začal 16. září a podle tehdejších zvyklostí tzv.
Prosební bohoslužbou v chrámu sv. Martina
v Nejdku. Stejně tak se tradičně slavily narozeniny Jeho Veličenstva císaře Franze Josefa
4. října a jmeniny zemřelé císařovny Alžběty 19. listopadu.
Děti se zúčastnily některých bohoslužeb a
některých svátků církevních pod dohledem
učitelů. Každoročně se též konaly zkoušky z
náboženské nauky, pod vedením katechety P.
Antonína Heimerleho a za účasti pána děkana P. Antonína Loslebena.
1. května 1908 vykonal nový školní inspektor Willibald Kraus svou první inspekci v Pozorce. Výsledek - velice uspokojivý! Celkem
bylo 92 děti školou povinných, z toho 2 žáci
navštěvovali měšťanku v Nejdku. 11 žáků ob-

v

POZORCE

drželo propouštěcí osvědčení o ukončení
školní docházky. Školní rok 1907/1908 skončil
15. července 1908.
Ve školním roce 1908/1909 museli za
nemocného učitele Hahnla suplovat učitelé
Josef Schuster a Karel Plank. Ve školní komisi
obce Pozorka zůstal předsedou Johann Dietl.
Školní rok 1909/1910: Významné datum bylo 1. červenec 1910, kdy bylo zřízeno Okresní hejtmanství v Nejdku. Slavnosti se
zúčastnili učitelé i školní děti. Prvním úřadujícím okresním hejtmanem byl jmenován Dr.
Karel Schramm. V Pozorce nastoupil nový
učitel Josef Winter.
Školní rok 1910/1911: Školní výlet se
konal do Perninku, Abertam a na Plešivec.
(Pozn.: Pro školní rok 1911/1912 chybí fotokopie originálu. )
Ve školním roce 1912/1913 nastoupi-

la nová učitelka ručních prací Paula Steupel.
Dne 1. srpna 1913 zemřel dlouholetý člen
obecního zastupitelstva a školní rady Johann
Dietl. Letošní školní výlet směřoval do Nové
Role a okolí. Obec měla celkem 84 školou
povinných dětí, z toho 4 v měšťance v Nejdku. Jedno dítě nemohlo školu navštívit, protože nemohlo mluvit - vrozená vada.
Školní rok 1913/1914: V tomto školním
roce se konal výlet 7. července 1914 do Lokte. Školní rok skončil 15. července 1914. Dne
26. července 1914 byla vyhlášena mobilizace tj. začátek první světové války - pozn.překladatele. Kronikář končí slovy: Učitel Winter
musel narukovat - těžké časy nám nastaly!
Vybral, přeložil a sestavil
z „Chronik der Schule Gibacht“
Linus Vrba

Tisková oprava:

V „NL-1/2010“ - „ŠKOLA v Pozorce“- škol. rok 1906/07
bylo chybně uvedeno: „Willibald Kraus - ředitel měšťanky z Ostrova“.
Správně má být: „Willibald Kraus - ředitel měšťanky z Horního Slavkova /Schlaggenwald/“.
V „NL-2/2010“ - „Dějiny našeho kraje“
bylo chybně uvedeno: „Chronik oder Gedenkbuch oder Pfarre Neuder - 1562 farářem Wofgang Kurwitz“.
Správně má být: „Chronik oder Gedenkbuch der Pfarre Neudek ab anno 1836“ - r. 1562 byl farářem Wolfgang Kurwitzer z Kurwitz“.
Omlouváme se naším čtenářům a prosíme o prominutí chyb.							

Nejdek ve víru výročí

90 let od narození Hvězdoslava Stefana
Jméno Hvězdoslava Stefana je v současnosti až na malé výjimky v našem městě zcela neznámé. Na jaře a začátku léta 1945 se
však Nejdek stal jeho dočasným působištěm.
Narodil se 14. března 1920 v Hradci Králové, kde v roce 1940 odmaturoval na klasickém gymnáziu. Záhy po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava se zapojil se svými sourozenci do ilegální organizace Obrana národa. Hvězdoslav Stefan se v roce 1941 pokusil dostat do československé zahraniční armády. Na německo–švýcarské hranici byl chycen
a poté odsouzen za velezradu a napomáhání nepříteli na 15 let do vězení. Trest si odpykával v káznici v bavorském Bayreuthu, odkud
byl osvobozen 14. dubna 1945 americkou armádou. Podílel se na repatriaci československých spoluvězňů do vlasti.
Po dohodě velitelství americké armády s
našimi státními orgány byl jmenován vládním
komisařem města Nejdku, kam dorazil 22.
května 1945 s první československou ozbrojenou jednotkou v počtu 21 Slováků. Od 21.
června 1945 vedl Místní správní komisi, v čer-

Linus Vrba

venci ho v úřadu vystřídal František Rajman.
V závěru července 1945 definitivně opustil
region a odešel studovat medicínu na pražskou Univerzitu Karlovu, po jejímž absolvování pracoval jako sekundární a odborný lékař v Kolíně a v Hradci Králové, kde se začal
věnovat dětské chirurgii a urologii.
Posledně zastával funkci primáře Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vypracoval
se mezi naše nejlepší lékaře – např. sestavil a uvedl do provozu 2. umělou ledvinu v
ČSR (1958), úspěšně oddělil srostlá dvojčata v novorozeneckém období (1980). Řadu
svých odborných poznatků prezentoval v
publikacích nebo při přednáškách u nás či
v zahraničí. Za vědecký přínos v oboru medicíny byl vyznamenán řadou medailí a cen.
Profesor Stefan zemřel 7. února 2009.
V březnu 2010 probíhá v prostorách fotogalerie Zelená sedma výstava „Hvězdoslav
Stefan a Nejdek v roce 1945“, na níž budou
veřejnosti představeny místní události jara a
léta 1945, jež nebyly dosud šířeji prezentovány.
Vpravo Hvězdoslav Stefan
foto poskytl autor článku
Mgr. Pavel Andrš

poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým
za hojnou účast a květinové dary
při posledním rozloučení 4. 2. 2010
s panem Vladislavem Štírským
Všem děkuje zarmoucená rodina Štírských

březen 2010

Informace z knihovny
V únoru navštívily knihovnu děti ze ZŠ náměstí. Byly pro ně připraveny besedy o světových
pohádkách. Celkem přišlo 320 dětí z 15 tříd. Děti si nejen vyslechly povídání o pohádkách, ale
také vyplňovaly testy a na závěr besedy si poslechly pohádku.
Ve středu 17. února se v dětském oddělení konala výtvarná dílna: Děti vyráběly vlastní originální záložky do knih.
Na pobočce knihovny je pro děti připravena vědomostní soutěž z různých oborů, potrvá
do června. V únoru měly děti za úkol rozluštit různé rébusy, přesmyčky a hádanky. V březnu
na ně čekají otázky o knihovně a knihách, neboť březen je v knihovnách po celé republice věnován čtenářům a čtenářství. V naší knihovně si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavku pro děti i dospělé těch knih, které byly zfilmovány a bude připravena anketa na téma Jak
se vám v knihovně líbí a co byste zde chtěli změnit.
Jarní prázdniny v dětském oddělení : 8. – 12. března
- přijďte si vypůjčit knihy a časopisy a vyplnit knihovnický test
- přijďte si zahrát společenské hry a pexesa
- přijďte přečíst svým kamarádům úryvek ze své oblíbené knihy
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Kam za kulturou:
Muzeum Karlovy Vary,

příspěvková organizace
Karlovarského kraje, pobočka Nejdek

11.3. – 25.4. 2010
SPOLU A HRAVĚ …
4. ročník velikonoční prodejní výstavy.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 11.3. 2010
v 17 hodin.
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
1.3. – 31.3. 2010
HVĚZDOSLAV STEFAN
A NEJDEK V ROCE 1945
Výstava mapuje osudy H. Stefana,
který v roce 1945 působil krátce v Nejdku
jako vládní komisař města a předseda
Místní správní komise.
Galerie @
nám. Karla IV. 398, tel. 353 925 186
přízemí Městské knihovny (internetová čítárna)
otevřeno Po – Út – Čt 13 – 17 hodin

Ve středu 24. března se bude konat v dětském oddělení výtvarná velikonoční dílna, v průběhu celého měsíce března můžete pomoci při jarní výzdobě knihovny.
Městská knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž Jarní mláďátka vyrobí nám děťátka, která
bude doprovázet velikonoční prodejní výstavu sdružení Dětská radost, o.s. v nejdeckém muzeu. Všechny soutěžní výrobky dětí z nejdeckých škol, školek a dětských sdružení budou vystaveny ve vstupní chodbě muzea. Hodnocení bude veřejné – své hlasy jednotlivým soutěžním výrobkům můžete odevzdávat od čtvrtka 11. března, kdy bude výstava zahájena, až do
neděle 11. dubna Ve středu 14. dubna proběhne v muzeu slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen nejen vítězům, ale všem zúčastněným kolektivům.
V Galerii @ - čítárně – stále probíhá výstava fotografií pana Petra „Cejchy“ Rejchy.
Ve výlohách knihovny si můžete prohlédnout novou expozici - výkresy dětí ze ZUŠ Nejdek.
Vytvořily je pod vedením p.uč. Janků a zobrazily na nich své zážitky z cesty vlakem do Nových Hamrů.
Bližší informace a přesné termíny chystaných akcí
se dozvíte z plakátků na nástěnce v knihovně a v infocentru.
Jana Vítková,
knihovnice

VÝSTAVA
do 31.3.2010
V HLEDÁČKU DIGITÁLU
Autor fotografií je nejdecký rodák
pan Petr Rejcha.
KINO NEJDEK
nám. Karla IV. 241, 362 21 Nejdek
Tel.: 353 240 135, tel/fax: 353 925 708
Kontakt - R. Jelínková (736679260)
KRUH PŘÁTEL HUDBY
23.3. 2010 v 19:00 hod.
BOHEMIA TRIO
Program: L. van Beethoven,
Jaroslav Krček, Francis Poulenc
Velký sál kina, vstupné 70, 100 Kč
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
21.3. 2010 v 15:00 hod.
POHÁDKY ZE ZAHRÁDKY
Divadlo Kapsa Andělská Hora
Velký sál kina, vstupné 30 Kč

Co se děje v okolí:
VÝSTAVY
Do 3.4. 2010
DANA NOŽIČKOVÁ - OLEJOMALBA
LH Imperiál v Karlových Varech -Galerie.
Do 31.3. 2010
DŽUDŽOVÁ, DŽUDŽA - OBRAZY
Galerie Na Háji v Aši.
Do 31.3. 2010
JARMILA KLIMENTOVÁ - FOTOGRAFIE
Galerie Duhová paleta v Karlových Varech.
KONCERTY
7.3. 2010 HANA HEGEROVÁ
Koncert české zpěvačky. Karlovarské městské
divadlo, začátek v 19:30 hod.
11.3. 2010 SPIRITUÁL KVINTET
Folkový koncert. Městské divadlo v Sokolově,
začátek v 19:30 hod.
12.3. 2010 ALFAFEST
Kinokavárna Alfa v Sokolově.
23.3. 2010
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
Karlovarské městské divadlo,
začátek v 19:30 hod.
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PROG
N
R AM - BŘEZE

4.

čt 17.00, 19.30
TRABLE V RÁJI

USA – Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. V tomhle nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí komici v čele s Vincem Vaughnem, takže lze očekávat, že
si jejich utrpení budete náležitě užívat.
vstupné: 60 +1		
113 minut, titulky
nevhodný do 12 let

5.

pá 19.30
SAMEC

USA – Nikki (Ashton Kutcher) si je velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli
ženu, na kterou se podívá. Nejčastěji ale používá svého šarmu u dobře situovaných a zajištěných žen, které mu dokáží poskytnout dostatečný komfort, luxusní dárky a moře sexu. Ženy se s ním cítí mladšími, přitažlivějšími
a atraktivnějšími…
vstupné: 70 + 1 Kč		
97 minut, titulky
nevhodný do 12 let

12.

pá 17.00, 19.30
SHERLOCK HOLMES

USA – Akční a dobrodužný film “Sherlock Holmes” natočil známý režisér
Guy Ritchie pro společnost Warner Bros. Pictures a Village Roadshow Pictures. Robert Downey Jr. ztvárnil legendárního detektiva a Jude Law září v roli
Holmesova věrného kolegy Watsona, doktora a válečného veterána, který je impozantím spojencem Sherlocka Holmese. Rachel McAdams uvidíme
v roli Irene Adler, jediné ženy, která získala převahu nad Holmesem a která s detektivem udržuje bouřlivý vztah. Mark Strong ztvárnil roli Holmesova nového tajemného protivníka, Blackwooda a Kelly Reilly hraje Mary, po
níž touží Watson.
vstupné: 70 + 1 Kč		
128 minut, titulky
nevhodný do 12 let

13.

st 19.30
NEBE, PEKLO . . . . . .ZEM

SR/ČR – Mladá baletka Klára (Zuzana Kanócz) má před sebou úspěšnou kariéru. Seznámí se ale s charismatickým lékařem a tento vášnivý a zároveň
bolestný vztah jí umožní poznat dvě hraniční polohy lásky - nebe i peklo,
aby našla i zem...
vstupné: 70 + 1 Kč		
95 minut		
nevhodný do 15 let

www.kinoserver.cz

pá 17.00,19.30
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

25.

čt 17.00,19.30
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

26.

pá 17.00, 19.30
KAWASAKIHO RŮŽE

27.

so 17.00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2

FRANCIE/IZRAEL/NĚMECKO – Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s
hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá množství komediálních situací, ale upozorňuje i na
společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek bere sumo jako prostředek uznání i revolty v hubeností posedlé společnosti a sport jako takový
ukazuje coby cestu k vyrovnání se s osobními problémy.
vstupné: 76 + 1 Kč		
90 minut, titulky
přístupný

USA – Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste
definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a bác
ho… Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to
nějak komplikuje. Vítejte v romantické komedii Nancy Meyers, režisérky, jejíž příběhy pocházejí až na výjimky ze skutečného života, ač je to k nevíře.
vstupné: 60 +1 Kč		
120 minut, titulky
nevhodný do 12 let

ČR - „Na začátku filmu padne závažné obvinění. Zeť, který žárlí na svého
tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, zda je obvinění oprávněné nebo
není. A pokud ano, zda se vše odehrálo způsobem, jakým je to prezentováno. Sledujeme informaci, která se na počátku jeví jako pomluva a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná postupně měnit životy lidí a vytvářet paradoxní situace. Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová aj.
vstupné: 60 + 1 Kč		
99 minut		
přístupný

USA – Vzhledem k tomu, že s prvním dílem se Chipmunkům a jejich tvůrcům podařilo vzít Hollywood i zbytek světa útokem, natočili plni elánu ještě větší a zábavnější pokračování.
VÝHODNÉ VSTUPNÉ: 50 + 1 88 minut,dabing
přístupný

KINO PRO NEJMENŠÍ

so 17.00
PRINCEZNA A ŽABÁK

USA – Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného prince, s princeznou se ožení a
pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi
princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je pouze první z celé řady překvapení, kterými tato třaskavá směs rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá. Láska si ale nakonec vždycky cestu najde – ať už mezi princem a princeznou...
vstupné: 76 + 1 Kč		
91 minut, dabing
přístupný

17.

19.

www.nejdek.cz

Rezervace vstupenek na tel. 353 240 135
e-mail: infocentrum@nejdek.cz

26.

pá 9.30
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

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

KINO PRO DRUŽINY

26.

pá 13.30
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

USA – Animovaná pohádka pro děti.
vstupné: 19 + 1 Kč		
90 minut

PŘIPRAVUJEME – DUBEN 2010
AVATAR – POUTA
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
PROKLETÝ OSTROV – ŽENY V POKUŠENÍ
KNIHA PŘEŽITÍ
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Přijď
po ja te se od
re
rních
práz agovat
na dninách

Jáchymovské medaile

sport
ovní -

Výzva pro občany, kteří vlastní medaile a vyznamenání z Jáchymovských dolů.
Jsem vášnivý sběratel těchto ocenění a v mé sbírce mi doposud chybí
dvě medaile a jeden odznak:
1) Medaile Jáchymovských dolů n.p. Trutnov 1958
2) Medaile ředitelství Jáchymovských dolů – nejlepším pracovníkům 1954
3) Odznak Nejlepší pracovník 1954

mašk
arn

V so
bot
u1
od 2 3. břez
0 ho na 2
010
din

í ples

hrají už tradičně
Fryzúr + diskotéka DJ Dan.
Vstupné 120 Kč,
masky 70 Kč.

Prosím vás o případnou pomoc nebo odkaz na někoho,
kdo by mohl mou sbírku obohatit hledanými oceněními.
Čechovská 122
Příbram 8
261 01
Tel. kontakt: 737 313 948

Děkuji za vaši pomoc,
Lukáš Kolář

Nakupujte přímo ve výrobě
ý
uněn
o
l
a
Č
tek
náby

DEMIO
City

Expor
t do
Holan SRN,
dska,
Velké
Britán
ie

Výroba čalouněného nábytku
s dlouholetou tradicí v Nejdku nabízí:
Sedací soupravy, křesla, ušáky, dvoulůžka, lůžka, taburety.
U rozkládacích souprav jsou použity systémy rozkládání patentované pro evropu a USA umožňující příjemné sezení i zdravé
spaní (nedělená pružinová matrace 1600 x 2000 mm)
Molitanové matrace i atypických rozměrů
Pružinové matrace i atypických rozměrů
Molitanové přířezy - podle rozměrů zadaných zákazníkem
Výroba sedáků pro zahradní nábytek i atypických rozměrů
nebo podle šablony dodané zákazníkem.
Výběr z více než 300 druhů potahových látek, potahy čalouněného nábytku též v kůži i kožence.

1) výrazně nižší ceny
Proč:
2) možnost širokého výběru látek
3) konzultace vašich požadavků přímo s výrobou
4) možnost nákupu potahových látek za velmi
příznivých cenových podmínek
5) doprava objednaného zboží do 30 km zdarma
Demio city, s.r.o., nám.Karla IV.č.p. 159, 36221 Nejdek
tel.358 825 591; fax. 353 825 592; e-mail: demio@volny.cz ; www.demio.cz
Veškeré opravy automobilů a autoklempířské práce

AUTOOPRAVNA
Jiří Hajný
Švermova 578
362 21 Nejdek
IČ: 62653750
DIČ: 128-5604031037

Mobil: 608 942 200

Předprodej vstupenek
v infocentru Nejdek.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej v 15h Nejdek parkoviště u a.s. Vlnap
Prodej 30.3.2010 při objednání 10ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150Kč
Prodej 6.5.2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150Kč
Kačeny pekingské bílé brojlerové
1-3týd.		
60-80Kč
Moularden kříž. pižmové+peking.kachny 1-3týd.		
60-80Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/		
1-3týd.		
90-110Kč
Husy /bílé/			
1-3týd.		
130-150Kč
Husy /landeské/			
1-3týd.		
130-150Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.		
250-290Kč
Dále přijímáme objednávky na pozdější termíny.
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.: 731 701 331 po-pá 8-15h!
gallus.extra@gmail.com

Studio IN
nám. Karla IV. 124
Nejdek 36222

Kadeřnictví - Kamča – 721 505 743, Káťa – 721 363 765
- pánské, dámské, dětské
!!!K
- prodlužování vlasů
a

ww ždý

w
Těš .stu měsí
íme dio c ak
se -in.w ční
na
Vaš ebno ceny
í ná de. !!!
Nově se pro Vás otevírá kosmetika – 776 555 774
všt cz
ěvu
- Základní ošetření pleti
- Depilace
Nehtové studio - 606 491 838
- Gelové a akrylové nehty
- Parafínové zábaly
- Twing tatoo
- Gelová úprava nehtů na nohou

- Masáže
- Líčení
Permanentní make – up zdokonalenou metodou mikropigmentace,
prováděné paní Jiřinou Tylingerovou s dlouholetou praxí.

NÁBYTEK HORAL
kuchyně
obývací stěny
sedací soupravy
postele všechy typů
válendy - jednolůžka
velký výběr matrací
skříně

Náměstí Karla IV. 1245, 362 21 Nejdek
Tel./fax: 353 825 727 Mob. 777 854 664
nabytekhoral@volny.cz, www.volny.cz/nabytekhoral

Prodám byt 1 + 1

sídliště 9. května ve staré zástavbě.
Slunný byt je po částečné rekonstrukci
( nová koupelna, podlahy ….. )

Cena: 500.000Kč, možná i dohoda
Kontaktní údaje: paní Michaela Hajná

Tel: 608 942 200
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www.avalfinancial.cz
mojzis@avalfinancial.cz

www.avalfinancial.cz

*Nebankovní půjčky
půjčky sese
zástavním právem*
*Nebankovní
*Půjčky
na
družstevní
byt*
zástavním právem
*Vyplácení exekuce*
*Půjčky na družstevní
byt20 let*
*Splátky až na
*Vyplacení
exekuce
*Garance možnosti
kdykoliv půjčku doplatit*
*Splátky
až Vaší
na nemovitosti
20 let
*Vykoupení
před dražbou*
*Garance
možnosti
kdykoliv
*Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního zdroje?*
půjčku doplatit
Volejte
723 012 302
*Vykoupení
Vaší nemovitosti
před dražbou

Alžbětiny lázně – Lázně V. ( 8 min. chůze z autobus.nádraží)

Chcete
mít jistotu
jednání relaxační bazén – rodinné slevy
Bazén
25m, slušného
sauny, vířivka,
u nebankovního zdroje?
Otevřeno PO-NE

Volejte 723
012
302
Zimní
sleva
30% na vybrané procedury

Závodu Míru 90, 360 17 Karlovy Vary
tel. 602 170 572, 353 566 487

masáže,koupele,rašelina apod.

Geometrické plány na zaměření a oddělení
pozemků včetně vytyčení.

www.spa5.cz

Vše za rozumnou cenu a v krátkých termínech

Veřejné lázně pro vás

e-mail: madlova@geodetka.com

www.geodetka.com

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček –17-20 týdnů - Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks (dle stáří)
Je možno si telefonicky objednat
i slepičky 10 týdenní - Cena 95 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v Nejdku v neděli 21.března
u autobusového nádraží - v 11.40 hod
Případné bližší informace tel.:
728605840, 606490805, 415740719, 728165166

vestavěné skříně na míru
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
• 15 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

k
vin
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y
nd

10

20

tre

Sokolovská 63
Karlovy Vary – tel.: 353 222 844
Svobody 51, 350 02
Cheb –t el.: 354 435 279
e-mail: info@manipul.cz

Redakce: 		
Grafická úprava:
Tiskne: 		
		
		
Adresa a příjem
inzerce:		
		
		

Zimní sleva
podlahy 10%
na dveře 6%

Vladimíra Satýnková
NEJDECKÉ LISTY – Vydává město Nejdek
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