SLOVO Z RADNICE
VÁŽENÍ DOMÁCÍ I HOSTÉ,
před sto lety přijel do Nejdku
první vlak, který tu nezůstal stát,
neotočil se a nejel zpět. Naopak.
Vlak se rozjel dál. Cestou, pravda klikatou a nesnadnou, překoná tam
za obzorem hranice lidské osudovosti a naplní sny a touhy těch,
kdo si umanuli a usilovně bojovali o
to, aby Nejdek přestal být tím místem
na konci trati. Tak nejdek a další
obce stanuli uprostřed, uprostřed
cesty, která spojila a v dalších letech
spojí dva světy, dva národy, dvě města, dvě řeči a dvojí a přece jedny osudy.
Je mi docela líto, že v mém volebním období se nepodaří otevřít žádnou takovouto železnici. A přece stoletá cesta, kterou postavili naši předchůdci, jak by bylo pěkné říci dědové, je nám dnes neskutečně dobrým dědictvím. Lidské plány a
touhy, zvláště jde-li o cestu jednoho
k druhému, stojí mnoho úsilí, mnoho problémů. Je potřeba kopat
skálu, dělat zářezy, razit tunely a stavět mosty. Ale máte-li dobrý důvod,
odhodlání, chuť pracovat a ten sen,
nemohou vám v jeho uskutečnění zabránit sebevyšší hory a překážky.
Díky tedy za železnici. Je to symbol.
Napříč dějinami, válkou i komunismem, napříč národy. Symbol, který
posiluje a pevně věřím, že nejen nejdečany, ale i ostatní, kteří nechtějí,
aby jejich současný život neskončil
na konci trati.
Vaše Veličenstvo, milí domácí a
hosté, chutě do díla. Díky Vám všem,
kdo jste přišli. Díky Vám, že žijete se
svým městem.
A tak ať Nejdek žije.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města

Čeho je nám k životu potřeba
"Ale na kulturu a oslavy máme peněz
dost!" Stěžovala si nedávno jedna čtenářka v Nejdeckém zpravodaji. Ve svém
příspěvku vyjadřovala pohoršení nad tím,
že v době hospodářské recese , v době
kdy mnoho lidí přichází o zaměstnání a
ve městě jsou špatné chodníky, máme tu
drzost pořádat kulturní akce, ba dokonce
oslavy! A přece máme.
Oslavy sta let provozu na železniční
trati Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt
se již nyní stávají minulostí. Nebyly nijak
zvlášť finančně náročné, stály hlavně mnoho práce, organizování a přemlouvání.
Účast vás všech, kteří jste se nenechali odradit špatným počasím, nás organizátory
posiluje v přesvědčení, že podobné akce,
kde se lidé setkávají, baví se, ba i
společně moknou, mají v životě našeho
města své důležité místo.
Nemyslím si, že by bylo dobré v době
recese či propouštění solidárně zavřít třeba kino či knihovnu. Známe z pohádek,
že zákaz zpěvu či smíchu nikdy ničemu
a nikomu neprospěl. Nechci ale zlehčovat
ani hodnotit situaci, v níž se kdokoliv z
nás ocitá. Pravdou je, že v tu deštivou

sobotu, kdy Nejdek vítal parní vlak a
císaře, nebyl snad nikdo v okolí, kdo by o
té slávě nevěděl. Mnozí z nás zapomněli
na běžné strasti života a alespoň na chvíli
nemysleli na nic jiného, než na to, jak najít dobré místo s co nejlepším výhledem
na trať.
Možná se pletu, a toto vše pro nikoho
význam nemá, ale už jenom pro opravené
nádraží vyzdobené květinami všechno
úsilí stálo za to. Nové fasády bychom se
jinak asi jen těžko někdy dočkali.
Nevěnujeme se ale pouze věcem radostným. Jako první město v západních
Čechách a asi jediné naší velikosti vůbec
jsme uspořádali putovní výstavu fotografií Jana Šibíka - SOS Kosovo. Toto
prvenství není tím důvodem, proč to nyní
zmiňuji. Zde totiž nejde o pořadí. Byla to
ale vedle oslav železnice stejně důležitá
akce, která se v Nejdku v květnu, a asi i v
tomto roce, udála.
Děkuji Vám všem, kteří jste přišli slavit a bavit se, a také Vám, kteří jste přišli
na výstavu a rozhodli se pomoci. Obojího
je nám k životu třeba.
Zdeněk Pánek, ved. odd. kultury
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Takto stručně lze oznámit
fakt, že poprvé v historii města
odtéká z městské kanalizace
i z provozů Vlnapu odpadní voda vyčištěná
ve společné čistírně odpadních vod. Vlnap
jako investor stavby tak splnil svůj závazek
z roku 1995, že rekonstrukcí vlastní ČOV
umožní společné čištění průmyslových
a městských odpadních vod. Historie
myšlenky společného čištění odpadní vody
z "česárny" je nejméně čtyřicet let stará,
protože s prvními návrhy na výstavbu
společné ČOV přišli vodohospodářští
odborníci na konci padesátých let.
Rekonstrukce národního podniku PČP s
plánovaným rozšířením výroby byla příčinou prvního oddálení výstavby v šedesátých
letech. V investičních plánech se ČOV objevovala dalších dvacet pět let. Rozloučení s
plánovaným hospodářstvím v roce 1989
naštěstí neznamenalo konec snahám o řešení
problému. Představitelé města, podporováni
okresním úřadem, usilovali o finanční zajištění akce ze Státního fondu životního
prostředí. Byla vypracována projektová
dokumentace a v polovině roku 1995 byla
provedena veřejná soutěž na zhotovitele
čistírny. V té době ale vstoupil do a.s. Vlnap
nový majitel a realizaci návrhu odmítl.
Vlnap přijal návrh Nejdecké česárny vlny na
čištění prádelenských odpadních vod
odpařováním a následně nabídl městu
čištění odpadních vod v rekonstruované
ČOV. Mezi městem a a.s. Vlnap byla
podepsána smlouva o čištění odpadních vod
a Vlnap začal v roce 1997 s rekonstrukcí.
Úkolem města bylo napojit stoky, ústící do
Rolavy a Rodišovky, na kanalizaci ve
Vlnapu a tím na ČOV.
V dlouhé historii plánování a příprav
čištění odpadních vod v Nejdku se toto
řešení objevilo až potom, co Státní fond životního prostředí odmítl podpořit čištění
průmyslových odpadních vod a NČV zprivatizovalo praní vlny.
Rekonstruovaná ČOV Vlnap umí vyčistit

Červen 1999
byly příčinou pozdějších závad
v podobě unikajícího zápachu.
Převážnou část příčin zápachu
se firmě NČV podařilo odstranit, na dalším
zachycování emisí a odpachování se pracuje.
Čistá voda v Rolavě je pro město o to zajímavější, že na dosažení tohoto stavu vydalo město minimum finančních prostředků.
Závazek čištění městských odpadních vod si
u vědomí řešení vlastních potřeb převzal
Vlnap a cena za čištění odpadních vod podle
uzavřené smlouvy zdaleka nedosahuje cenu
kalkulovanou u srovnatelných nových staveb. Stavba byla vybudována bez jakékoliv finanční účasti státu, což je
v případě města naší velikosti naprosto
vyjímečné. Srovnatelná ČOV Kraslice včetně přivaděčů byla dotovaná Státním fondem
životního prostředí a stála město Kraslice
přes 200 mil. Kč. Cena nejdecké ČOV je 45
mil. Kč, z toho jakýsi teoretický podíl na
městskou část je 20 mil. Kč. Cenu za přivedení městských stok se rovněž podařilo
snížit návrhem hospodárnějšího technického řešení a výběrem zhotovitele z původně
rozpočtovaných 11 mil. Kč na 5,5 mil. Kč.
Tato úspora byla dosažena i proto, že město
využilo pro přivedení odpadních vod ze
sídliště Okružní objekt čerpací stanice a výtlačný
řád
užitkového
vodovodu
z Limnického potoka vybudovaný v minulosti Vlnapem. Na posledním příkladu je
možno dokumentovat dobrou spolupráci
s Vlnapem, který přes problémy se stavebním dodavatelem, závazek vybudovat ČOV
i pro město splnil.
Závěrečné hodnocení je možná v této
chvíli předčasné, protože nejsou připojeny
všechny městské stoky a zkušební provoz
ČOV teprve začal, jeden fakt je ale
nepochybný. Město Nejdek, které od roku
1997 není členem Vodohospodářského sdružení obcí Karlovarska, od května 1999
čistí odpadní vody.
Ing. Lubomír Vítek, zástupce starosty

N e j d ek čis t í v o d u
4. května 1999 provedl vedoucí
Referátu životního prostředí Ing.
Jaroslav Bíba kolaudaci stavby
"Rekonstrukce čistírny odpadních vod Vlnap Nejdek".
odpadní vody z barvení vlny, oplachové
vody z praní vlny i splaškové vody z
továrny
a
městské
kanalizace.
Technologický postup čištění, stejně jako
celá dodávka stavby, je dílem brněnské
firmy Incotex, která se specializuje na biologické technologie v textilním průmyslu.
Odborný dozor investora pro Vlnap zajišťovala a.s. Vodo-hospodářský rozvoj a výstavba, která je garantem odborné úrovně celého
díla.
Technologie čištění je s ohledem na různé
druhy odpadních vod i poměry jejich
množství prototypem svého druhu. Proto
probíhá v současné době zkušební provoz,
během něhož je třeba vyzkoušet všechny
režimy zatížení, různé poměry míchání, vliv
teploty a další podmínky ovlivňující výsledný efekt čištění odpadních vod. Při tomto
vyzkoušení budou nastaveny optimální
parametry zařízení pro automatický provoz
čistírny. Podle dosavadních zkušeností je
možno již dnes předpokládat dosažení
navrhovaného efektu čištění a tento
efekt je možno sledovat na čistotě řeky
Rolavy pod Nejdkem. V současné době
ČOV čistí průměrně 650 m3 městských splaškových vod a 350 m3 průmyslových
odpadních vod.
Podstatným přínosem pro čistotu vody
v Rolavě, na který se nesmí zapomenout, je
i odparka odpadních vod z praní vlny, vybudovaná v roce 1997 firmou NČV. Její výstavbu provázely problémy s nesolidností
zahraničního dodavatele technologie, které

Od 5. do 21. 5. proběhla v galerii Zelená sedma (kino Nejdek) výstava
fotografií
SOS
Kosovo.
Výstavu zahájil osobně
autor Jan Šibík. Ve veřejné sbírce, která byla součástí
výstavy, byla vybrána částka 8.210,-Kč, která spolu se
stotisícovým darem města byla odeslána na konto
nadace Člověk v tísni.
Všem dárcům děkujeme.
Fotografie a informace o výstavách SOS Kosovo najdete na internetové adrese : www.part.cz.
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ÚŘAD

Petr Satýnek
vedoucí oddělení stavebního
úřadu a životního prostředí

Červen 1999

Vážení spoluobčané,
v prvním čísle NRL jste se mohli dozvědět, že na tomto místě se budete moci postupně seznamovat s jednotlivými odbory či odděleními MěÚ. Neboť vycházíme z poznatku, že se občané, kteří
potřebují na městském úřadě vyřídit své záležitosti, většinou těžko orientují, na koho se obrátit,
mnohdy nevědí, jaké doklady si vzít s sebou, kolik bude stát správní poplatek apod. Stává se tak,
že někteří z vás odcházejí z radnice nespokojeni a musí na úřad vážit cestu ještě jednou či několikrát. Dnes máte tedy možnost se seznámit s oddělením stavebního úřadu a životního prostředí.

O

ddělení je umístěno v 1. patře
hlavní budovy MěÚ, č. dveří 11
a 12, úřední hodiny pro veřejnost jsou vždy v pondělí a ve středu od
8. 00 do17. 00 hodin ( v době od od
11. 30 do 12. 00 hodin je polední
přestávka). Samozřejmě, že po
předchozí domluvě s příslušným
pracovníkem je možno uskutečnit
jednání či schůzku i mimo úřední
dny.
Oddělení tvoří tito pracovníci:
Petr Satýnek - vedoucí oddělení , vykonávající
přenesenou státní správu na
úseku:
- územní řízení
- stavební řízení
- státní stavební dohled
- speciální stavební úřad dle vodního
zákona
- speciální stavební úřad dle zákona o
pozemních komunikacích
Václav Valina - pracovník na úseku životního prostředí, vykonávající přenesenou
státní správu na úseku:
- zákona o odpadech
- zákona o ochraně ovzduší
-zákona o ochraně ZPF (zemědělský půdní
fond)
- zákona o ochraně přírody a krajiny
- zákona o ochraně zvířat proti týrání
Šárka Kočanová - administrativní pracovnice, vykonávající přenesenou státní
správu na úseku:
- stavební řízení (ohlášení drobných staveb,
stavebních úprav, udržovacích prací)
- speciální stavební úřad dle vodního
zákona (povolování zdrojů pitné vody - studní)
- rybářské lístky

J

ak už z názvu vyplývá, hlavním úkolem
Oddělení stavebního úřadu a životního
prostředí je povolování veškeré stavební
činnosti, a to jak na úseku stavebního
zákona, tak vodního zákona, zákona o
pozemních komunikacích a vedení

správních řízení ve všech oblastech životního prostředí.
V oblasti stavebního zákona je přenesená státní správa vykonávána v těchto
katastrálních územích: Nejdek, Bernov,
Lesík, Suchá, Rájec, Černava, Vysoká Pec,
Rudné, Tisová, Nové Hamry, Jelení,
Pozorka, Fojtov, Smolné Pece, Vysoká Štola, Oldřichov a Lužec.
V oblasti vodního zákona je přenesená
státní správa, kromě již výše uvedených
katastrálních území, vykonávána rovněž v
k.ú. Pernink, Horní Blatná a Po-tůčky.
V oblasti životního prostředí je přenesená státní správa vykonávána ve všech
výše uvedených katastrálních územích,
vyjma vedení správních řízení dle zák. o
odpadech, ochraně přírody a krajiny a
ochraně zvířat proti týrání u katastrálních
území, která patří do působnosti samostatných obecních úřadů. (Nové Hamry, Černava, Rudné, Vysoká Pec, Smolné Pece,
Pernink,
Horní
Blatná
a Potůčky). Řízení podle těchto zákonů si
vykonávají tyto obce samy.
V oblasti zákona o pozemních komunikacích je přenesená státní správa
vykonávána pouze na komunikacích, které
jsou ve vlastnictví Města Nejdek
a v katastrálním území Nejdek, Bernov,
Lesík, Suchá, Tisová, Pozorka, Fojtov,
Vysoká Štola, Oldřichov a Lužec.
Nyní
podrobněji
činnostem oddělení.

k

N

jednotlivým

a oddělení stavebního úřadu a životního prostředí v oblasti územního
řízení a stavebního řádu by měly vést
kroky všech občanů, kteří plánují stavbu
všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně
technické provedení, účel a dobu trvání. U
všech těchto staveb se vyžaduje stavební
povolení ( přístavba, nástavba, stavební
úpravy
dokončených
staveb
apod.). Jedná se o mnoho druhů staveb,
a proto se nelze k nim rozepisovat podrobně. Přinášíme vám alespoň seznam potřebných dokladů.
- výpis z katastru nemovitostí

- snímek katastrální mapy
- projektová dokumentace stavby ve dvojím (trojím) vyhotovení
- doklady o jednání s účastníky řízení
- rozhodnutí, vyjádření, souhlasy,
posouzení, popřípadě jiná opatření
dotčených
orgánů
státní
správy
vyžadovaná zvláštními předpisy (napojení
na inž. sítě -el. energie, voda, plyn. kanalizace, souhlas s vynětím ze ZPF, souhlas s
napojením na komunikaci, souhlas s
umístěním stavby do 50 m od lesa, souhlas
se stavbou v ochr. pásmu ČD, souhlas s
umístěním stavby z hlediska ochrany
přírody a krajiny, ochrany ovzduší a
zneškodňování odpadů, atd.).
- vyjádření správců o existenci stávajících
podzemních inž. sítí
- doklad o zaplacení správního poplatku
- prohlášení oprávněné osoby, že bude
vykonávat odborný dozor nad prováděním
stavby, nebo že bude zabezpečovat
odborné vedení realizace stavby
Výše správního poplatku u běžných staveb (rodinné domy, garáže) je 300,- Kč,
u staveb rekreačních objektů 500,-Kč.

D

ále se mohou stavby provádět na základě ohlášení stavebnímu úřadu.
Ohlášení stavebnímu úřadu postačí:

- u drobných staveb - všechny stavby
plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní,
bez ohledu na druh nosné konstrukce, zda
má či nemá základy. Zde se velmi často
setkáváme s mylnými názory většiny
občanů, když slyšíme - je-li stavba dřevěná
a bez základů, tak není třeba, laicky
řečeno, žádné povolení. Bohužel, není to
pravda. Rovněž tak sem nepatří stavby
zahrádkářských chat. Drobné stavby
(různé kolny, přístřešky, skleníky) musí
mít jedno nadzemní podlaží, zastavěnou
plochu do 16 m2 a výšku 4,5 m. Smějí se
podsklepit. Drobné stavby mohou být
rovněž podzemní (žumpy, bazény, nádrže,
sklepy), jejichž zastavěná plocha nesmí být
větší než 16 m2 a hloub-ka 3 m. Mezi drobné stavby patří také oplocení.
pokračování na straně 4
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- u stavebních úprav, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se
vzhled stavby a nemění se způsob
užívání stavby.
- u udržovacích prací - pokud nedojde
k ovlivnění stability stavby, životního
prostředí, vzhledu a pokud se neprovádějí na stavbě, která je kulturní
památkou.
- u informačních, reklamních a propagačních zařízení o ploše větší než 0,6
m2, která jsou umísťována na pozemku
nebo stavbě a jsou viditelná z veřejných
prostor. Toto ohlášení se nevyžaduje u
označení budov státních a samosprávních orgánů a budov právnických či
fyzických osob podnikajících podle zvl.
předpisů.

U

všech výše uvedených druhů
ohlášení se nevybírá žádný správní
poplatek a tiskopisy jsou k dostání na
zdejším oddělení. Všeobecně k ohlášení
vyžadujeme doklad o vlastnictví stavby
či pozemku, tj. výpis z katastru
nemovitostí, který obdržíte na
Katastrálním úřadě v Karlových Varech.
K ohlášení drobné stavby navíc snímek
katastrální mapy se zakreslením umísťované stavby na pozemku, u ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení navíc ještě dokumentaci ve 2 vyhotoveních, doklady o
jednání s účastníky řízení a dotčenými
orgány st. správy vyžadované zvl. předpisy ( SÚS Otovice, Refe-rát dopravy
OkÚ Karlovy Vary a DI POLICIE ČR).
V oblasti zákona o vodách, zdejší
stavební úřad, jako speciální stavební
úřad, vydává na základě žádosti zejména
rozhodnutí o povolení stavby zdroje pitné vody - studny. Správní poplatek je ve
výši 300,- Kč.
V oblasti zákona o pozemních komunikacích, zdejší stavební úřad, jako
speciální stavební úřad, vydává v případě
dotčení místních komunikací a chodníků na základě žádosti ke zvl. užívání

V důsledku stěhování mé
provozovny a zmenšení
skladovacích prostor
oznamuji snížení cen mých
obrázků a rámečků o 50%
Radim Krajča
obrázky, rámečky, soustružené
předměty ze dřeva
Nejdek, nám. Karla IV. 123

4
komunikací tato rozhodnutí:
- k umísťování reklamních nebo propagačních zařízení, pokud se na ně nevztahuje řízení podle stavebního zákona.
Jedná se o zařízení o ploše do 0,6 m2, které nepodléhají ohlašovací povinnosti
ve smyslu stavebního zákona.
- k umísťování, skládání a nakládání věcí
nebo materiálů nesloužícím k údržbě
nebo opravě místních komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, lešení, skládky stavebních hmot, paliva),
- k provádění stavebních prací - výkopy,
překopy, pořádání kulturních akcí apod.
- ke zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných
zařízení (prodejní stánky, předzahrádky
u restaurací)
- k umístění inženýrských sítí a jiných
nadzemních nebo podzemních vedení
všeho druhu
- k připojení sousední nemovitosti na
místní komunikaci
- ke zřizování uzavírek a objížděk
Vydávaná rozhodnutí jsou podle
zákona o správních poplatcích zpoplatněna. A to podle doby platnosti a druhu
rozhodnutí (od 100,- Kč do 3 000,- Kč.)
Poplatek se platí současně při podání žádosti.

Z

výše uvedeného vyplývá, že na
jakýkoliv zábor či zásah do
pozemní komunikace, mezi které se
samozřejmě počítá také chodník, je nutné mít povolení. Často dochází k případům, kdy jsou různě postavena lešení
nebo jsou dokonce zřídka prováděny
výkopy pro položení různých přípojek na
inž. sítě bez potřebného povolení. Tito
občané si bohužel neuvědomují, že
všechna tato rozhodnutí, ať se jedná o stavební povolení nebo rozhodnutí vydávaná podle zák. o pozemních komunikací, jsou vydávána na stavebním
úřadě stejným pracovníkem a jsou tedy
tito občané jednoduše zjistitelní. Je tedy
pouze otázkou času, kdy budou tito
občané o nějakou tu tisícikorunu lehčí.

V

oblasti životního prostředí bych
zejména upozornil na zákon o
ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto
zákona se rovněž povoluje kácení stromů
rostoucích mimo les. Žádost o povolení
ke kácení však může podávat pouze
vlastník pozemku, příp. nájemce
pozemku se souhlasem vlastníka

Červen 1999
pozemku. Zde se velmi často na nás obracejí občané se žádostmi o pokácení
stromů, které jsou na pozemcích Města.
Uvedeným žádostem, bohužel ale nelze
vyhovět. Je tedy nutné, aby se tito
občané obraceli na Odbor SMM, oddělení pozemky - pan Jílek, který tyto žádosti za Město u příslušného pracovníka
životního prostředí vyřizuje. Dále bych
chtěl upozornit, že povolení k pokácení
dřevin není třeba u stromů, které jsou
na pozemcích ve vlastnictví žadatele
a které mají obvod 80 cm ve výšce 130
cm nad zemí. V uvedeném případě jsou
tito občané ale povinni kácení stromů
předem písemně oznámit.

V

ážení spoluobčané, právě jste se
seznámili s činností oddělení stavebního úřadu a životního prostředí a
současně Vám byly blíže vysvětleny nejčastěji se vyskytující případy, případně
jste byli upozorněni na možné důsledky,
rozhodne-li se některý z Vás nerespektovat příslušné zákony.
Zejména u stavebního zákona, jak již
jsem Vás informoval v loňském čísle
zářijového Nejdeckého zpravodaje, došlo jeho novelou k výrazným změnám. Na
tyto změny jste byli upozorněni a rovněž
tak jste byli upozorněni na změny ve výši
pokut za přestupky či správní delikty.
Je pravda, že po tomto článku se stavební nekázeň občanů značně zlepšila,
ale je také pravda, že se ještě někteří
hříšníci najdou. Ještě jednou tedy opakuji - výše pokut u přestupků občanů či u
správních deliktů "podnikatelů" již není
odstupňována pouze horní hranicí podle druhu přestupku či správního deliktu,
ale je přesně stanoveno rozmezí výše
uložené pokuty.
Jen pro zajímavost ještě jednou opakuji. U nejběžnějšího druhu přestupku
občana, tj. provádění stavby bez stavebního povolení je výše pokuty od 10 000,Kč do 25 000,- Kč. Za stejný správní delikt u "podnikatele" je pokuta od 200
000,- Kč do 500 000,- Kč. Zde tedy
vidíte, že se nevyplatí stavební úřad
obcházet a doufat, že se na Vás nepřijde.
Mohli by o tom někteří občané vyprávět.
Jen pro zajímavost, za rok 1998 bylo vybráno stavebním úřadem na pokutách
cca 100 000,- Kč. Myslím, že ještě stále
trvá doba, kdy pociťujeme každou korunu.
Petr Satýnek
vedoucí oddělení stavebního
úřadu a životního prostředí
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Stavím, stavíš, stavíme…
V minulém čísle jsme Vás informovali
o získání státní půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Zároveň
byla vyvěšena obecně závazná vyhláška
města týkající se zřízení účelového fondu
na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a pravidlech pro poskytování
úvěru.
Město Nejdek tímto vyzývá ostatní
vlastníky bytových a rodinných domů
a nabízí jim (nám) poskytnutí účelově
vázaných úvěrů k úhradě nákladů na
opravy a modernizaci bytového fondu.
Získání půjčky souvisí se značnou dávkou
byrokratické,
(avšak
nevyhnutelné)
mašinérie. Posuďte sami:
1 .Žádost
a/ formulář (vyzvednout si jej můžete na
MěÚ-III.patro u M.Eichlerové), který bude
kromě základních údajů obsahovat zejména návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku alespoň ve výši 130% její
předpokládané výše
b/ přílohy: tj. doklad o vlastnictví domu
nebo bytu, stavební povolení nebo jiný
doklad o přípustnosti stavební akce, na níž
či v jejímž rámci je žádáno o půjčku a projektová dokumentace.
2. Výběrové řízení
Komise vyhodnotí veškeré žádosti při
výběrovém řízení a navrhne Městskému

zastupitelstvu ke schválení své závěry.
Předpokládané I. výběrové řízení
proběhne během měsíce července (včas
dáme vědět).

3. Smlouva o půjčce
Získá-li vaše žádost důvěru zastupitelstva
i výběrové komise bude s vámi uzavřena
smlouva (a další papírování).

Dotační tituly na něž bude půjčka poskytnuta:
P.č.
Titul
01 Obnova střešní krytiny, případné opravy krovů
nebo podkladních konstrukcí krytiny
02 Obnova fasády včetně klempířských prvků
03 Zařízení WC, koupelny nebo sprchového koutu
v bytě, kde dosud není
04 Dodateč. odizolování domu proti zimní vlhkosti
05 Zařízení plynového, elektrického nebo
jiného ekologického vytápění
06 Zateplení obvodového pláště domu-dodatečné

Splatnost Úrok

Hranice

5 roků
5 roků

5%
5%

50.000,-Kč
50.000,-Kč

2 roky
3 roky

5%
5%

20.000,-Kč
30.000,-Kč

3 roky
5 roků

5%
5%

30.000,-Kč
50.000,-Kč

V případě, že se ve fondu vytvoří dostatek prostředků, lze jednotlivé tituly půjček
kumulovat kromě 02 s 06. Všechny práce uvedené v titulech se rozumí ve stávajících
domech.

Z fondu lze dále poskytovat tyto půjčky :
P.č.
Titul
51 Půdní nástavba bytu
52 Půdní vestavba bytu
53 Zařízení nové bytové jednotky - změnou dispozice,
z nebytových prostor, výstavbou

Splatnost Úrok
8 roků
5%
7 roků
5%
8 roky

5%

Hranice
70.000,-Kč
60.000,-Kč
70.000,-Kč

Prostředky poskytnuté městem nedosahují závratných výšin, ale snad vám alespoň
z části pomohou vyplnit váš sen o novém bytu, o střeše, do které nezatéká nebo o pěkném
suchém sklepě. Máte tedy pocit, že chcete stavět? Chcete, aby domy v tomto městě tzv.
"prokoukly"? Není nic snazšího než přijít, zeptat se, popovídat si o detailech a zkusit to.
Mnoho štěstí! Veškeré informace vám ráda poskytne M.Eichlerová - III.patro MěÚ.

Informační servis
Opravy komunikací a chodníků
V průběhu měsíce května probíhala oprava povrchu
vozovky v Poštovní ulici. Jelikož dodavatelská firma
poškodila vodovodní řád, oprava silnice se protáhla. V
současné době se opravují části ulic Dukelská a Vítězná.
V červnu se zahájí práce na opravách chodníků na
náměsti Karla IV. V jeho historické části proběhne i
rekonstrukce veřejného osvětlení.
Kanalizace na Limnické
Práce na kanalizaci v Limnické ulici probíhají dle stanoveného harmonogramu. Stavba bude kompletně
dokončena v červenci.
Půdní vestavby
Na sídlišti 9. Května se rozběhly práce na výstavbě
dalších šesti půdních vestaveb. Děkujeme všem nájemníkům za vstřícný postoj.
Odstávka vody
Jako každý rok, tak i letos Sokolovská uhelná a.s.,
závod Vřesová oznamuje plánovanou odstávku páry.
Proto ve dnech 8. - 19.7. bude přerušena dodávka teplé
užitkové vody.
Fotbalové hřiště
Vzhledem k tomu, že jednání o novém fotbalovém
hřišti ještě nebyla ukončena, budeme vás o tomto tématu podrobně informovat v příštím čísle.

Mareš Alexander - POČÍTAČE
Prodej, servis,
software a programování.
(programování pod OS: DOS, WINDOWS a OS400)
9. Května 869, Nejdek 362 21
Tel:017/3826875, 0602558279
IČO: 62647202, DIČ: 128-7305251921

Speciální Nabídka PC:
AMD K6 3DNOW 300Mhz
Minitower ATX
64MB SDIMM 100Mhz
HDD 3,2GB Western Digital
VGA "ATI ALL IN Wonder
4MB AGP"
s TV přijímačem PHILIPS
monitor 15" MAG
CD-ROM NEC 32x
Repro Sound Forte 15W
Zvuková karta ESS SOLO 1
FDD, klávesnice, myš
Windows 98 OEM CZ

Cena: 30 000 Kč včetně 22% DPH

Záruka 2 roky, 1 rok servis u zákazníka.
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Radnice v Nových Hamrech informuje
Vážení obyvatelé Nových Hamrů
a Nejdku,
je velice příjemné, že jsme dostali
prostor v nově vydávaných Nejdeckých
radničních listech, abychom i my Vám
místním i těm, kteří k nám rádi jezdíte
za přírodou, turistikou nebo i zábavou,
mohli podávat informace o dění v naší
vesnici. Za to, že i my, sousední obec, v
nich můžeme uveřejňovat své příspěvky,
patří dík nové samosprávě v Nejdku v
čele s panem starostou Sequensem.

V

yužiji dnešní první příležitosti
především k tomu, abych Vás
seznámil s našimi úspěchy i starostmi,
plány a základními statistickými údaji.
Nové Hamry jsou jednou z nejlépe položených obcí Krušných hor a proto jsou
důležitým centrem regionální turistiky a
rekreace. Obec má 260 obyvatel v 90
obytných domech, 184 chat v horních
Hamrech a 30 rekreačních chalup. Pod
správu naší radnice patří i bývalá obec
Jelení, která se díky otevření dvou
hraničních přechodů (na Jelení a
Korcích) pomalu stává významným turistickým cílem pro německé i české turisty.
Od osamostatnění obce v roce 1990
jsme se již vypořádali z řadou zděděných

!"" SPORT !

problémů .Nezplacený úvěr, polorozpadlé základy gigantické stavby prodejny potravin, rozestavěné dílo v "akci Z"
- tzv. sociální zařízení naproti velké sjezdovce, atd. Bílý potok protékající obcí,
který dříve připomínal spíše kanalizační
stoku, je nyní opět horskou bystřinou.
Snahou současného vedení radnice je
další postupné zlepšování životního
prostředí, vzhledu, podmínek bydlení i
rekreace v obci. Nyní je realizován projekt úpravy, respektive zkrášlení návsi, a
další akce jsou zahrnuty v našem programu rozvoje obce. Faktem je, že veškeré
naše plány jsou podmíněny dostatkem financí, tedy obecním rozpočtem, který
bohužel není příliš velký. Vzhledem k
tomu, že se nám nyní nabízí možnost
plynofikace naší obce, přehodnocujeme
v současné době časový plán rozvoje
obce a hledáme řešení, jak získat finanční prostředky na realizaci vysokotlaké přípojky plynu do obce a následný
středotlaký rozvod ke všem objektům
včetně rekreačních chat. Rozpočtové
náklady na tuto akci jsou v porovnáním s
obecním rozpočtem ohromné, ale
věříme, že potřebné finanční prostředky
dáme dohromady a v roce 2000 zahájíme
plynofikaci.
Vážení místní i přespolní, přeji Vám

hezké žití v naší vsi a
slibuji, že o aktuální
situaci v obci budete
prostřednictvím
Nejdeckých
radničních listů pravidelně informováni.
Josef Piller, starosta obce
Krátce z Nových Hamrů
- Obecní zastupitelstvo ve spolupráci
s Městem Nejdek usiluje o otevření integrované mateřské školky v Nových Hamrech. Největší překážkou je nyní postoj
školského úřadu.
- Obec věnovala z vlastních finančních
prostředků 20.000,- Kč na humanitární
pomoc upchlíkům z Kosova a organizuje
veřejnou sbírku.
- V sobotu 15.5.1999 během oslav 100.
výročí železniční trati K.Vary - Johanngeorgenstadt osobně přivítal starosta obce
Josef Piller ministra dopravy a spojů a
generálního ředitele Českých drah s.o.
- Starosta obce spolu s místostarostou
převzali dne 25.5.1999 z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny ČR Václava Klause
znak a vlajku obce Nové Hamry při
slavnostním ceremoniálu v prostorách
Parlamentu. Jde o historickou událost,
neboť podle dostupných historických záznamů Nové Hamry nikdy znak ani vlajku
neměly.

S jarem přišla nová sezóna orientačního běhu

S příchodem jara začala i série závodů
v orientačním běhu. Prvním závodem, a to
závodem mezinárodním, byl tříetapový
závod "Pražské velikonoce". Tohoto mezinárodního závodu se zúčastnila skromná
skupina čtyř závodníků z našeho oddílu. I
přes tuto malou účast jsme docílili velmi
dobrých výsledků dosažením jednoho
prvního (Andrea Freyová D10) a jednoho
druhého (Jaromír Frey H55) místa.
Závodem v Plzni 10.4.1999 začala série
oblastních žebříčkových závodů. Tady
zase při malé účasti našich závodníků (6),
jsme dokázali, že orientační běh umíme.
K výsledkům :
- Andrea Freyová D10 2x1. místo
- Monika Hájková D10 1x2. místo
- Veronika Grešlová D12 2x1. místo
- Václav Badura H18 1x3. místo
- Jaromír Frey H50 1x1. místo
Prvním vyvrcholením naší účasti v kolotoči žebříčkových závodů byla účast na 3.
a 4. žebříčkovém závodě v Aši, který byl
zároveň soutěží družstev o "Ašský štít"

v již 37. ročníku. V tomto závodě startovalo 26 nejdeckých "orienťáků" s těmito
výsledky:
- Vojta Veselý H12 2x1. místo
- Andrea Freyová D10 1. a 2. místo
- Alena Soboslaiová D12 1. a 2. místo
- Lucie Trnková D14 2. a 3. místo
- Filip Spazierer H10 1. a 3. místo
- Martin Niewiak D12 3. místo
- Jan Spazierer H12 3. místo
- Veronika Grešlová D12 3. místo
- Vašek Badura H18 3. místo
- Ondra Schwarz H20 2. místo
- Magda Horáková D50 2. místo
Souhrn těchto vynikajících výsledků znamenal mezi dvanácti hodnocenými
družstvy naše vítězství v soutěži o "Ašský
štít", který putuje na jeden rok do Nejdku.
Menší výprava se zúčastnila 5. a 6. žebříčkového závodu v Mariánských
Lázních. I zde se naši závodníci neztratili.
Skončili s těmito výsledky:
- Andrea Freyová D10 2x1. místo
- Filip Spazierer H10 1. místo
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- Lenka Mechlová D10 2. místo
- VeronikaGrešlová D12 2. místo
- Magda Horáková D50 2x3. místo
- Jaromír Frey H50 2. místo
- Vašek Badura H18 3. místo
V době, kdy vyjde tento článek budou
mít naši závodníci za sebou již další žebříčkové závody, ve kterých se jistě čestně
poperou se svými soupeři. Vyvrcholením
jarní části bude pro náš oddíl pořádání
oblastního přeboru v orientačním běhu na
klasické trati dne 20.6.1999. Tento závod
je kvalifikačním závodem pro postup na
mistrovství republiky. Uspořádání nejvýznamnějšího závodu sezony v oblasti nám
bylo svěřeno nejen pro naše pořadatelské
schopnosti, ale i proto, že máme k dispozici nové mapy, které vznikly za vydatné finanční pomoci Města Nejdku. Děkujeme.

O dalších, doufejme neméně kvalitních výsledcích, budeme i nadále informovat.
"Správný směr" přeje všem
Jaromír Frey
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Jeho Velièenstvo
císaø František Josef I.
osobnì v Nejdku

IJE NEJDEK

Fotodokumentace k oslavám stého výroèí eleznièní tratì Karlovy Vary -

Johangeorgennstadt

A
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Nádraí v Nejdku

Obdivovaná mašinka 434.2186

Pøíjezd protokolárního vlaku
na nejdecké nádraí
Stráce poøádku

Dobrý voják Švejk
s doprovodem

Poslední zastávka na èeské
stranì v Potùèkách

Foto:
Kateøina Michalcová,
Pavel Dohnal, Zdenìk Pánek

Odpolední doplòování paliva
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Jak jsem potkal Nejdecko
Z HISTORIE NEJDECKA

Všem Nejdečanům
V těchto dnech si připomínáme 80.
výročí založení Československého červeného kříže, který vznikl nedlouho po
vzniku Československé republiky. Červený kříž je organizací mezinárodní
a byl založen v roce 1863 jako neutrální
instituce, tvořená občany švýcarské
národnosti v čele s Henri Dunantem.
Mezinárodní hnutí Červeného kříže
a Červeného půlměsíce provádí v každé
době poskytování zdravotně sociálních
služeb. V tomto směru se po naší něžné
revoluci mnoho změnilo. Výrazně klesla
členská základna a odešlo mnoho členů,
kteří se těmito službami zabývali (dobrovolní zdravotníci, členové zdravotních
družin našich nejdeckých závodů Vlnap a
Metalis). V roce 1997 opět členská základna stoupla a to díky těm našim
občanům, kterým nebyl lhostejný osud po
záplavách na Moravě. Naše nejdecká
členská základna místní skupiny Červeného kříže má nyní celkem 11 členů (z
bývalých 200). Jsou to skalní červenokřižáci. Touto cestou chci poděkovat
za dlouholetou práci v našich řadách - pí.
Marko-vé,
Pečenkové,
Rejchové,
Kloučkové (tato se stará o naši skříňku
ČČK), Přibylové, Špeciánové (tyto
pomáhaly jako dobrovolné zdravotnice
při různých akcích). Nejmladším členem
skupiny (zároveň i předseda) je moje dcera Eliška Štecherová (kterou jsem v
našem červenokřižáckém duchu i vychovala). Já jsem členem ČČK již 28 let,
15 let členem oblastního spolku za
Nejdek. Ač jsem plně pracovně vytížena
(vlastním lékárnu, ve které pracuji jako
magistra již přes rok sama), zvažovala
jsem dlouho, mám-li se rozhodnout, ale snaha a touha pomáhat druhým mi dodala
sílu. Oblastním spolkem ČČK Karlovy
Vary jsem byla zvolena do funkce
předsedy výkonné rady tohoto spolku.
Tato funkce je zavazující a je zároveň
posláním. Nyní mám na starost celý okres
Karlovy Vary. Tuto funkci zastával po dlouhá léta MUDr. Jaroslav Chodounský,
který minulý rok zemřel. V rámci všech
okresů celé České republiky byl vypracován Integrovaný záchranný systém, který by pro místní poměry měla mít

P

an spisovatel Ota Pavel mi ve
věčnosti jistě odpustí, že parafrázuji
název jeho knihy Jak jsem potkal ryby.
Krajina Nejdecka je krajinou mého srdce, krajinou mých předků z maminčiny strany. Maminka se narodila v
Přebuzi, na česko-saském pomezí, na
tzv. "konci světa". Pátral jsem v
archivech po jejích předcích, abych se
dopídil mnohého zajímavého i sám o
sobě. V matrikách jsem se dostal až
zhruba k roku 1650. Zjistil jsem, že
téměř všichni mí předkové z maminčiny
strany byli spjati s hornictvím v Přebuzi
a okolí. Staré rody Lehrerů,
Baumgartlů, Knoblochů, Richterů aj.
lze v archiváliích vysledovat až do 16.
století.
Jsem ročník 1950. Už od nejútlejšího
věku jsem s maminkou chodil v létě do
její rodné obce. Trávili jsme tam krásné
chvíle na letním bytě, sbírali borůvky,
brusinky, houby. Vlakem jsme z Karlových Varů přijeli do Vysoké Pece a
odtud šli pěšky přes Rudné a rozlehlé
lesy do Přebuzi. Na mou dětskou mysl
měly tajuplné lesy a rašeliniště ohromný vliv. Doslova jsem si je zamiloval. A
ta láska trvá i v mé dospělosti.
Zádumčivý, krasosmutný ráz krušnohorské krajiny je patrně tak trochu odrazem mé duše. Soucítím se skrytou
vypracována každá obec a město v případě jejího ohrožení. V tomto směru jsem
učinila již některé kroky spolu s naším
panem
starostou
Mgr.
Luďkem
Sequensem. Všem nejdec-kým občanům
chci připomenout, že stále ještě vybíráme
veškeré zachovalé oblečení, a to v budově
lékárny U zlatého lva. Je-li mezi Vámi
nejdečany někdo, kdo by rád pomáhal na
tomto našem poli červenokřižáckém, rádi
ho mezi sebe přijmeme. Zvláště mladá
generace v naší skupině chybí. Ještě chci
touto cestou poděkovat paní učitelce
Stupkové ze ZŠ Karlovarská a paní
učitelce Lukšové ze ZŠ nám. Karla IV., které se starají v rámci kroužků mladých zdravotníků o mladé pokolení.
Mgr. Ludmila Burdová,
předseda výkonné rady oblastního
spolku Českého červeného
kříže Karlovy Vary

hudbou a rytmem tohoto kraje, jsem
poučen jeho historií a vím, jak
nezměrné množství lidské práce,
trápení, ale i štěstí je zakleto v jeho
zatopených štolách, v haldách hlušiny a
v hromadách nasbíraného kamení
kolem neúrodných políček a pastvin.
Staleté rudné hornictví zanechalo na
tváři Nejdecka nesmazatelnou stopu.
Svéráznou krásou krajiny probuzený
zájem o Nejdecko byl u mě umocněn a
nasměrován objevením staré německé
knihy. Ta knížka měla pro mě "osudový" význam. Stála tiše a skromně v
knihovně mých rodičů. Ti ji našli v létě
1946 ve zpustošené školní knihovně opuštěné vsi Břidlová nedaleko Přebuzi.
Jde o vlastivědný popis Nejdecka
"Gebirgsheimat" od abertamského
učitele Josefa Rödiga z roku 1921. Už
ve věku 10-11 let jsem začal psát
překlad této knížky do češtiny. A podle
ní jsem taky plánoval trasy klukovských
výletů na kole. Překlad jsem však bohužel nedokončil, dostal jsem se asi do
poloviny textu. Dnes jsem rád, že mi
bylo dopřáno v rovině praktického činorodého zájmu o Nej-decko v kdysi
započaté cestě přece jen skromně
pokračovat.
PhDr. Stanislav Burachovič

Obec

VYSOKÁ PEC
nabízí
pozemky k prodeji
v Rudném
o výměře

1000 - 1500 m2
ke stavbě rodinných
domků. Inženýrské sítě na
hranici pozemku
Celková cena

75.000 - 85.000,-Kč
Informace:
Obecní úřad Vysoká Pec
tel./fax 017/3925 885

RADNIČNÍ LISTY
FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, náměstí Karla IV.241,
tel.:017 /39 25 216
Od 29. května do 25. června bude ve
výstavních prostorách kina instalována
výstava Stanislava Domanského s názvem Okamžiky. V sobotu 26. června
v 16.30 hodin vás zveme na vernisáž
Ing. Stanislava Wiesera - Island a Skandinávie. Od 17 hodin začíná v kinokavárně diaprojekce k této vernisáži.
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
29.5.1999 - 25.6.1999
Stanislav Domanský - Okamžiky
26.6.1999 - 23.7.1999
Ing.Stanislav Wieser - Island
a Skandinávie
DIAPROJEKCE
26.6.1999 - v 17 hodin
Ing. Stanislav Wieser - Island
MĚSTSKÉ MUZEUM
náměstí Karla IV.238
Stálá expozice s národopisnými sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří
VÝSTAVY
13.5.- 13.6.1999
"Krušnohorský Semmering"
17.6. zahájení výstavy
"Lidový malovaný nábytek z Loketska"
KINO NEJDEK
program kina viz strana 11
27. června od 15.00 hodin
DĚTSKÝ KABARET
Vyprávění s písničkou
Ve velkém sále kina Nejdek
Hraje Tomáš Barták
GALERIE A KAVÁRNA N 211
Nerudova 211, tel.: 017/38 25 750
VÝSTAVY
22.5. - 4.6 ; 16.6. - 25.6. 1999
"Sranda kuchařka 2".
Výstava originálů kreseb kulinářských
vtipů známých humoristů Michala Hrdého, Karla Klose, Lubomíra Lichého, aj.
5.6. - 12.6. 1999
Výstava prací studentů střední
umělecké školy z týdenního studijního pobytu v Nejdku
Galerie je otevřena od středy do soboty
od 14 do 20 hodin a v neděli od 14 do 19
hodin.
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K U LT U R N Í S E RV I S
X. pouť dobré vůle
Letošní již desátá nejdecká pouť se
uskuteční ve dnech 19 a 20. června. Kromě prodejních stánků a lunaparků zde
bude opět hudební scéna, která bude tak
jako loni umístěna přímo uprostřed dolní
části náměstí Karla IV. na betonovém
podstavci, který tu zůstal po soše Rudoarmějce. Hudební program na tomto
pódiu bude podobně dramaturgicky vystavěn jako loni. To znamená, trochu dechovky, trochu jazzu, rocku a neděle
bude opět v režii žánru folk & country.
Prostor bude i pro prezentaci nejdecké
hudební scény. Jako vždy nejúspěšnější
budou jistě vystoupení dětí z domu dětí
a mládeže a základní umělecké školy.
Přesný program a časy jednotlivých vystoupení budou ještě zpřesněny na
plakátech, ale už teď se můžete těšit na
Novorolskou
dechovku,
Trepku,
folkovou skupinu Potíže, country a bluegrass bude hrát plzeňský Cop, jedni z nejlepších v tomto žánru. Dále uvidíte a uslyšíte Samantu koks, Kozatay a další.

Opět budou k vidění řemeslníci předvádějící historická řemesla. Tentokrát
jich bude mnohem více a své místo budou mít v horní části náměstí na prostranství před katolickým kostelem. Zde
také budou v průběhu obou dnů k vidění
ukázky historického šermu skupiny Rožmberkové v sobotu prokládané renesanční hudbou skupiny Milvus a v neděli
skupinou historických tanců Romance.
Na sobotní večer připravujeme, mnoha
mezinárodními oceněními ověnčené, divadelní představení Divadla klauniky
s názvem Don Quiote de la Ancha
s kompozicí ohněstrůjných katarzí a létajícími objekty. Představení se odehraje
pod širým nebem. V městském muzeu
připravují výstavu malovaného nábytku
z Loketska a v neděli koncert pro citeru
Berty Růžičkové k poctě Antona
Günthera, barda Krušnohoří.
Nezbývá než si přát, aby vše vyšlo tak,
jak má a hlavně, aby nám přálo počasí.

Nejdek má knihu roku !

Čestné ocenění Fotografická publikace roku získala kniha Železnicí
Porola-vím a přes Krušné hory v soutěži
vyhlášené časopisem Fotografie magazín. Odborná porota ji ocenila v kategorii
Místopisná, turistická a suvenýrová publikace. Tohoto průvodce, který obsahuje více než 80 barevných fotografií vydalo město Nejdek v loňském roce a již

nyní je více než polovina z pětitisícového nákladu rozebrána.
Slavnostní vyhlášení výsledků a
vernisáž výstavy oceněných publikací
proběh-la v Praze na výstavišti u příležitosti konání veletrhu Svět knihy ´99 za
účasti autorů Ing. Wiesera, dr.
Burachoviče a Mgr. Michálka.

UPOZORNĚNÍ
V době konání X. poutě dobré vůle 19.6. - 20.6. 1999
bude uzavřeno celé náměstí Karla IV.
a části ulic bří.Čapků, Nádražní a Dvořákova.
Žádáme Vás proto, abyste do 18.6. 1999 do 20 hodin
laskavě přeparkovali svá vozidla z prostoru této uzavírky.
Městská Policie Nejdek Vám předem děkuje.

Červen 1999
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Základní umělecká škola informuje
Velikonoční soutěž
Výsledky soutěže "O nejzajímavější
fotografie z Velikonoc", vyhlášené ZUŠ
Nejdek v rámci mezinárodního projektu
Sokrates: V jednotlivých kategoriích
zvítězili:
1. kategorie: Martin Filounek
2. kategorie: Irena Ondrová
Vítězům soutěže blahopřejeme, ceny budou předány při Závěrečném koncertu a
výstavě prací žáků ZUŠ.

Kytaristé nejdecké ZUŠ
soutěžili v Plzni

druhém místě a Pavel Šanda obdržel za
svůj výkon čestné uznání.
Oběma soutěžícím k dobrým výsledkům blahopřejeme.
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ

Ve dnech 9. a 10. dubna proběhlo
v Plzni oblastní kolo kytarové soutěže
Základních uměleckých škol. Za naši
školu se zúčastnili dva žáci, kteří vyhráli
v okresním kole v Karlových Varech. Za
čtvrtou kategorii soutěžil Radek
Stoklasa, žák sedmého ročníku a za pátou kategorii Pavel Šanda, který studuje
hru na kytaru již osmým rokem.
Radek Stoklasa skončil na výborném

Základní umělecká škola Nejdek přijme nové zájemce o studium hudebního oboru na školní rok 1999/2000.
Případní zájemci se mohou hlásit v budově Základní umělecké školy u ředitele školy p.Baumgärtla nebo
pí. učitelky Ullmannové během měsíce června v odpoledních hodinách. Předpoklady pro přijetí: hudební sluch, smysl pro rytmus, zájem o zvolený obor. Bližší informace na telefonu 39 25 125.
slušné peníze jsou ochotni zabíjet i umírat. V hlavních rolích: Robert de Niro
a Jean Reno.
vstupné : 37,38,39 + 1Kč
116 minut, titulky
přístupný

17.

čt 17.30; 20.00
NÁVRAT ZTRACENÉHO RÁJE
ČR- Poetický film o návratu domů, nevyzpytatelnosti osudu, lásce, toleranci a
odpuštění. Hrají: Vladimír Pucholt, Jana Brejchová, Adam Davidson, Vlastimil
Brodský, Jiří Sovák, aj.
vstupné : 37,38,39 + 1Kč
110 minut
přístupný

21. po 17.30; 20.00
1. - 2. út, st 17.30; 20.00

TAJEMSTVÍ LOŇSKÉHO LÉTA:
ROK POTÉ

USA - Julie Jamesová (Jennifer Love Hewittová) přežila své spolužáky ze střední školy i vražedné řádění šíleného "rybáře". Ale hrozné tajemství loňského léta
opět ožívá na exotických Bahamách, kde se s hurikánem blíží první ze série
vražd.
vstupné : 39,40,41 + 1Kč
101 minut, titulky
do 12 let nevhodný

3. - 4. čt ,pá 17.00; 20.00

TENKÁ ČERVENÁ LINIE

JAK PŘICHÁZEJÍ SNY

USA - Budu tě milovat až za hrob! Jak případná to byla replika, pozná dětský lékař
Chris (Robin Williams), když se ve výpravné romanci Vincenta Warda vydává
oslnivě barevnou krajinou ráje, aby po vzoru bájného Orfea vysvobodil ze zásvětí
svou ženu Annii. Hrají: Cuba Gooding, Annabella Sciorraová, Max von Sydow, a
další.
vstupné : 37,38,39 + 1Kč
107 minut, titulky
do 12 let nevhodný

LÁSKA PŘES INTERNET

22. út. 17.30; 20.00

USA - Návodná romance, v níž Tom Hanks a Meg Ryanová dokazují, že i v
labyrintu elektronické komunikace lze nalézt skutečnou lásku.
vstupné : 40,41,42 + 1Kč
115 minut, titulky
přístupný

čt,pá 17.30,20.00 USA - V dusném vlhku tropické džungle i plavném vlnění trávy
se skrývá smrt a oni ji cítí. Ještě nevědí, že tahle bitva skončí jejich prvním velkým
vítězstvím nad Japonci. Chtějí jen přežít… Píše se rok 1942 a boje o ostrov
Guadalcanal právě začínají. Hrají: Sean Penn, George Clooney, John Travolta,
Ben Chaplin, Nick Nolte, aj.
vstupné : 42,43,44 + 1kč
164 minut, titulky
do 12 let nevhodný

čt, pá 17.30; 20.00
VODONOŠ
USA - Prosťáček Bobby (Adam Sandler) dělá tak dlouho otloukaného poskoka u
místního fotbalového týmu, až jednoho dne dostane šanci obléci dres a stát se
hvězdou. Jeden z amerických největších hitů za poslední dobu!
vstupné: 42,43,44 + 1 Kč
88 minut, titulky
přístupný

7. po 17.30; 20.00

28.

NÁVRAT IDIOTA

ČR - Nemá žádné zkušenosti s mezilidskými vztahy, nezažil ještě nic pořádného.
Ale jednou se začít musí, protože nikdo na tomto světě není sám. Od
Dostojovského Idiota k našemu vlastnímu. V hlavních rolích: Tatiana Vilhelmová,
Jiří Langmajer, Anna Geislerová, Jiří Macháček a Pavel Liška.
vstupné : 44,45,46 + 1Kč
100 minut
do 12 let nevhodný

10. - 11.

čt, pá 17.30; 20.00
Z PEKLA ŠTĚSTÍ
ČR - Podle předlohy Jana Drdy natočil Zdeněk Troška pohádku o Honzovi, který
musel přemoci draka. V hlavních rolích: Michaela Kuklová, Miroslav Šimůnek,
Daniel Hůlka, Sabina Laurinová.
vstupné : 37,38,39 + 1Kč
110 minut
přístupný

14. - 15. po, út 17.30; 20.00

VELKÝ JOE

USA - V horách Pangani, ztracených uprostřed centrální Afriky, žije pětimetrový
gorilák Joe. Jeho nejlepší kamarádkou je dívka Jill (Charlize Theronová), jejíž
maminka zahynula kulkou pytláků. Ze stejného důvodu je sirotkem i Joe, přerostlý
opičák s dobrým srdcem, kterého dokáží velice rozzuřit lidé lovící zvířátka.
vstupné : 39,40,41 + 1Kč
114 minut, český dabing
přístupný

16. st 17.30; 20:00

RONIN

USA - Bývalí agenti tajných služeb se stali novodobými nájemnými samuraji. Za

24. - 25.

po 17.30; 20.00
SRDCOVÁ SEDMA
USA - Osudová křižovatka v podobě zavírajících se dveří v metru - to je chvíle, která rozdělí život půvabné Helen do dvou zcela odlišně se odvíjejících příběhů…
Příjemnou variaci na hru osudu natočil Peter Howitt s půvabnou Gwyneth
Paltrowovou v hlavní (dvoj)roli.
vstupné: 38,39,40 + 1 Kč
99 minut,titulky
přístupný od 15 let

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
25. pá 9.30
ČR - pohádkové pásmo

KRTEK A TELEFON

vstupné : 9 + 1Kč

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 1999
PRAHA OČIMA

STAV OBLEŽENÍ

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
VLASTIMILENÝ BRODSKÝ
NEPŘÍTEL STÁTU
PAST

SVATÝ MUŽ
VZKAZ V LÁHVI
8 MM
PELÍŠKY

66 minut

RADNIČNÍ LISTY
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Krásná vyhlídka

Vám nabízí po celý rok posezení v příjemném prostředí s vyhlídkou na město
Nejdek. Pro Vás, Vaše rodiny, skupinky a kolektivy připravíme
obědy a večeře nejen při svátečních příležitostech, ale i jako denní stolování v klidném prostředí. 100 míst. Svatební hostiny, společenské a kulturní nebo podnikové akce s větším počtem účastníků zajistíme s vysokou kvalitou v našem sále.
Daniel Vít
oo
oo
Otevřeno: Denně kromě středy od 11. do 23. hodin. Rezervace míst na tel/fax 017 - 3825260
!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"

Výletní restaurace

Kukačka

Cíl i zastávka mnoha turistů z Nejdku, celého Karlovarska a návštěvníků Krušných
hor. Výchozí bod k výstupu na rozhlednu Pajndl. I pro Vás jeden z možných cílů
Vašeho výletu a to nejen v neděli. Pro Vás je připraven i sál pro pořádání svatebních
hostin, školení, setkání a jiných společenských akcí. Pro svatby poskytujeme slevy až
15%. Vlakové spojení z Nejdku přímo na Tisovou několikrát denně zvýhodňuje ty, kteří chtějí chodit jenom z kopce dolů.
Karel Vít ml.
oo
oo
Otevřeno: Mimo pondělí a úterý denně od 11. do 22. hodin. Tel./fax 3925701

OLDIES DISCO

- sobota 5. června od 21.oo

Rezervace a Taxi - 3925701

!!! Velký zmrzlinový pohár zdarma za vysvědčení !!!
Dostanou všechny děti které přinesou na Kukačku do Tisové ukázat letošní vysvědčení se samými jedničkami.

FIRMA TOPSTAV

UŽ VÍTE?

Polejník Miroslav
Nejdek, Kraslická 475
tel. 017/3826 256

Kde si můžete v příjemném prostředí posedět a popovídat
s přáteli, dát si kávu, prohlédnout či koupit hezké obrázky?

P R O V Á D Í
PLYNOVÉ KOTLE #
ROZVOD PLYNU #
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE #
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE #
KOTLE NA TOPNÝ OLEJ #
REVIZE ELEKTRO + PLYN #
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI #
NÁDRŽE PB #
Záruka na provedené práce 60 měsíců
Záruční a pozáruční servis
Záruka na plynové kotle 2 - 3 roky
NABÍZÍME MOŽNOST ÚHRADY
PLATBY NA SPLÁTKY
NEJDECKÉ

NAVŠTIVTE PRVNÍ SOUKROMOU
GALERII V NEJDKU
Galerie je otevřena od středy do soboty od 14 do 20 hodin
a v neděli od 14 do 19 hodin.

Váš inzerát
v Nejdeckých
radničních listech
osloví

3.500

domácností
v Nejdku a okolí
RADNIČNÍ LISTY

PODLAHÁŘSTVÍ
MŽIKA František
Suchá 54, 36221 Nejdek
tel/fax 3926036

PRÁCE
KLADEČSKÉ

$"Stěrky, dřevotříska
$ PVC, lina, korek
$ Koberce
$ Plovoucí podlahy
$ Speciální práce
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