N A P O S E ZE N OU
Zas ta vují mn e l idé a pta jí se: „Kd y už
bud ou n a n áměst í lav ičk y?“ An i n ev í, jak
rád byc h jim v yh ov ěl a jak js em pro jeji ch
zá jem z e s rdc e šťa stn ý. Hled ají-li lav ičk y,
zn amen á to, ž e ma jí d ův od odpo čív at
práv ě na t omto míst ě, kt eré, jak do ka zuje
letoš ní jaro , bude k až dé da lší ještě k rá snější . V še n as vědč uje to mu, že v leto šní m
čer vn u sk on čí úspěš ně n ešťa st n ý bo j
o na še n áměst í. Osm měs íců po za há jení
říz ení o do da teč ném po vol ení s ta vb y,
pln ýc h od vol án í a proc eduráln íc h průta hů a tři rok y od pr vn ího kon t ak tu s úřad y
za ko nč il Kra jsk ý úřa d sv ým výrok em
POVOLU JE papí rovo u vá lk u. Je t o velk é
poučení a je mi s podi vem, ko lik h nusu si
musel, jak o zá mink a, ten hle proměněn ý
kout měs ta, kt erý s e teprve c h ys tá do ž iv ota , n ést na svém ka menn ém, železn ém,
bukov ém a vo dn ím těle. M ám přec e na ději, věč ný sn ílek , že už b rzy si vá nek v li stech , zv uk vod y, l es kn oucí s e moz ai ka
dla žb y po ja rn ím d eš ti , Nejd eč a ny z ís ká
a uv id í t o, co t i, k do vytv áří n ěja ké dílo
vid ěl i a předs tav ova li si už d áv no. Jsem
dok on ce ta k na myš lený, ž e mám z a to, ž e
na la vič ce po tká m i ty (a jejic h d ěti), kt eří
v b oji s ami s e sebou ra ději k az í v šech no
vz ni ka jíc í, a by se n emusel i obv iň ov at
z to ho, ž e t oho n ejsou sch opn i a ž e třeba
i prot i s vé vůli bud ou mus et ot ev řít oči
a n ad ec hn out se. Ud ěl ají -l i to, uleví se j im.
Urč itě to ho s ch opn i jsou. Jen víc odv ah y,
víc píle a s eb ed ův ěry, k terá poch á zí jen
z d obré t vůrč í prá ce. A to je vla stn ě h lav ní
úč el, k terý ná městí sa mo a boj o n ěj má .
Uká za t všem, ž e cest a od snu k c íli je sic e
nesn ad ná a pln á pr otiv enst ví , a le je jí
sch open kd oko li, k do má dob rý zá měr.
Věřte, ž e ta kov ý boj za t o st ojí. Ná městí je
symbol. Zna men í no vého Nejdk u.

Mgr. Luděk Sequens, starosta města

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
UPOZORNĚNÍ: V době konání XV. Poutě dobré vůle od 18.6. 18 hodin
do 20.6. 20 hodin bude uzavřeno celé náměstí Karla IV. a části ulic
Bratří Čapků, Nádražní a Dvořákova. Prosíme vás o přeparkování vozidel
z prostoru této uzavírky do 18.6. 18 hodin.

PlnéČerný
Jan
znění zápisu je uveřejněno na městské
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Z 9. jednání Zastupitelstva města ze dne 4.5. 2004
Za stupi tels tv o měs ta
vzalo na vědomí funkci stálé návrhové a mandátové komise;
zvolilo za ověřovatele zápisu z devátého
jednání a) paní Ing. Petru Třebovou a b)
pana Josefa Nádeníčka;
vzalo na vědomí informaci, že podpisem
ověřovatelů zápisu nebylo v písemném usnesení z 8. jednání ZM shledáno závad, a informaci o činnosti RM;
schválilo program jednání doplněný o plynofikaci ulic Kollárovy a Lidické;
schválilo návrh starosty na odložení projednání stížnosti pana Halapeje na příští zasedání ZM;
schválilo, že úvěrová smlouva s Československou obchodní bankou, a.s. Praha bude
podepsána bez zajištění úvěru pouze s podmínkou ponechání aktiv ve správě ČSOB
Asset Management, a.s. Praha po dobu trvání úvěru v objemu minimálně 12 mil. Kč;
schválilo zrušení investice do ČOV Chodovská, čp. 465 ve výši 270 tis. Kč z rozpočtu Odboru technického provozu – správy
majetku s tím, že objekt bude v příštím roce
napojen na novou stoku kanalizace, která
bude vybudována v rámci výstavby bytového
domu, a v souladu s § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje toto rozpočtové opatření:
OTP – SM – stavba ČOV na čp. 465 Chodovská, Odd. 36, § 12, pol. 6121, org. 0694
– 270.000 Kč,
OTP – SM – běžné opravy, Odd. 36, § 12,
pol. 5171, org. 0689 – +100.000 Kč,
OEFRMaD – projektová příprava na investiční akce, Odd. 64, § 09, pol. 6121, org.
0955 – +170.000 Kč;
schválilo na základě žádosti správce rozpo-

čtu OEFRMaD a v souladu s § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, toto rozpočtové opatření:
OEFRMaD – parkoviště Poštovní „za drogerií“, Odd.22, § 19, pol.6121, org .0940 –
193.000 Kč,
OEFRMaD – chodníkový přejezd Lipová,
Odd. 22,§ 12, pol.6121, org. 0950 –
+193.000 Kč;
Protinávrh pana Čiháka: ZM neschválilo
žádost p. Hejtmánka Tomáše – Ubytovací
služby, Nejdek o stanovení ročního paušální poplatku;
schválilo žádost p. Feriho Josefa, bytem Nejdek, o splátkový kalendář na splacení pohledávek vůči městu ve výši 21 200 Kč; bude
sepsána dohoda o uznání dluhu a splátkách
ve výši 200 Kč měsíčně;
schválilo žádost p. Balogové Růženy, bytem
Nejdek, o splátkový kalendář na splacení pohledávek vůči městu ve výši 7.000 Kč; bude
sepsána dohoda o uznání dluhu a splátkách
ve výši 100 Kč měsíčně;
zrušilo usnesení ze dne 9.3. 2004, bod XV.,
písm. a), d) a schvaluje prodej a kupní ceny
těchto jednotek: a) jednotka 207/3 – byt 2+1,
nám. Karla IV. v Nejdku, včetně stavební parcely, pro Milana a Ludmilu Vocelkovy,
Nejdek, b) jednotka 1150/5 – byt 2+1, Bratří
Čapků v Nejdku, včetně stavební parcely, pro
Magdalénu Horňákovou;
schválilo pro Ing. Zdeňka a Jaromíru Babkovy, Karlovy Vary, prodej budovy čp. 128
Nám. Karla IV. Nejdek, včetně stavební parcely č. 222 v k.ú. Nejdek;
schválilo prodej pozemků v k.ú. Nejdek
pro: a) Jaroslava Tarabu a Jaroslavu Šambergerovou, Nejdek, ppč. 2722/3, ppč.
2721/2; b) Bohumila a Zdenku Janoušovy,

Nejdek, ppč. 181/2, c) Františka a Mgr.
Jaroslavu Balounovy, Nejdek, ppč. 1443/1,
d) Ladislava a Marii Trnkovy, Nejdek, ppč.
1939/7 část;
schválilo prodej pozemků v k.ú. Fojtov pro:
a) Jiřího a Marii Láškovy, Fojtov, ppč.
35/8, ppč. 42/5, b) Františka a Marii Holíkovy, Fojtov, ppč. 35/5;
schválilo prodej pozemků v k.ú. Tisová u Nejdku za cenu dle znaleckého posudku pro:
a) Františka Pešku, Nejdek, stp.č. 229, b)
Helenu Škachovou, Nejdek, stp.č. 230, c)
Pavla a Zdeňku Hormandlovy, Tisová,
stp.č. 231;
schválilo prodej pozemků v k.ú. Bernov
pro: a) Karla a Irenu Hegedüšovy, Bernov,
ppč. 21/1, e) Zdeňka Paselka a Moniku
Kapsovou, Karlovy Vary, ppč. 262/1 část,
ppč. 126/2 část a ppč. 126/4;
schválilo směnu pozemků ppč. 1753/1 díl
„c“ v k.ú. Nejdek z majetku Města Nejdek
za stp. č. 734 díl „b“ v k.ú. Nejdek z majetku Bristol, a.s., Karlovy Vary, s doplatkem
ve výši 35.250 Kč. Bristol, a.s. zajistí všechny doklady pro směnu;
schválilo komplexní součinnostní program
prevence kriminality na místní úrovni –
PROGRAM PARTNERSTVÍ 2004 a doporučuje ZM schválit zařazení města do tohoto programu MV ČR;
schválilo poskytnutí příspěvku 200.000 Kč
ZČP, a.s. na plynofikaci ulic Kollárova a Lidické pro rok 2005 s tím, že tato částka
bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2005
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku na částku 200 tis.
Kč se ZČP, a.s. po schválení rozpočtu na
rok 2005;
Pln é z něn í z ápi su j e uveřejn ěno n a měst sk é
úř ed n í d esc e.

Černé skládky minulostí?

Pokud to ještě někdo neví, lze všechny
druhy odpadů odvézt do areálu TS zdarma.
(Informoval jsem se a opravdu se NEMUSÍ
NIC PLATIT). Do areálu TS vede asfaltová
cesta, není tam zákaz vjezdu a je to místo
pro odkládání odpadu určené. Do lesa je cesta hrbolatá, nezpevněná, je tam ze zákona
a značkami zakázán vjezd a je tam zakázáno
cokoliv odkládat. Myslím si, že každý rozumně uvažující člověk musí dát přednost
sběrnému dvoru v areálu TS. Jistě je to pohodlnější, neničím si vozidlo a nevystavuji se
postihu v případě, že budu přistižen.
Žijeme na prahu třetího tisíciletí. Naše
životní prostředí je neúměrně zatěžováno
všemi možnými výdobytky civilizace, které
nám usnadňují a zpříjemňují čas, jež nám
byl vyměřen. Snad nám to proboha nebude

trvat dalších tisíc let, než pochopíme, že
i ti, kteří přijdou po nás, by rádi měli naší
krásnou přírodu bez dodatečné výzdoby.
Vím, že se tyto řádky netýkají valné většiny našich spoluobčanů a tak prosím ty,
kteří vědí, o čem mluvím, aby se nad sebou
zamysleli a položili si otázku, zda opravdu
nebude snazší odvézt odpad na TS než
například do lesa.
Jan Čern ý, správa lesů

Vážení spoluobčané, při pochůzkách
po lesních majetcích města i mimo ně se
často setkávám s tzv. černými skládkami
všeho možného. Je to opravdu „velkolepé“ dozdobení naší přírody. To je přesně
to, co jí chybělo a sama si s tím nedokázala poradit. A tak musel přijít člověk,
prý myslící.
Během svého několikasettisíciletého vývoje prošel člověk různými stadii vztahu
k živé i neživé přírodě. Až se dopracoval
do dnešní doby a ukázal všem dalším živočišným druhům, co to je, být na vrcholu
vývoje. Jedním z mnoha výsledků jeho vývoje a tvůrčí tvořivosti jsou výše zmiňované skládky.

Areál Technických služeb
je otevřen od pondělí do pátku
od 6 do 15 hodin.
Ti, kteří jsou přes týden pracovně
vytíženi, zde můžou odložit odpad
TAKÉ V SOBOTU od 8 do 12 hodin.

V DRUHÉM na straně 4
pokračování
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ROZVOJ MĚSTA – VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
VÝSLEDKY JSOU ŘAZENY POSTUPNĚ DLE POŘADÍ, V DRUHÉM
SLO UPCI JSO U UVEDENY POČTY HLA SŮ.

3 73
4 45

1) Nejdůležitější priority rozvoje pro budoucnost města Nejdek
1 144 Zlepšení stavu dopravní infrastruktury, rekonstrukce
komunikací a zajištění dopravní obslužnosti
2 135 Opatření k ochraně životního prostředí
3 133 Rozvoj občanské vybavenosti**
4 117 Rozvoj tělovýchovných, sportovních a mládežnických
aktivit a kultury (včetně památkové péče)
5 101 Zlepšení vybavení regionu infrastrukturou (kanalizace,
vodovod, plynovod, informační a telekomunikační sítě)
6 77 Zlepšování bytové situace
7 61 Rozvoj lidských zdrojů*
8 51 Rozvoj podnikání
9 41 Rozvoj cestovního ruchu

6) Co je v otázce dopravní problematiky pro město prioritní
1 156 Rekonstrukce místních komunikací včetně dopravního
značení
2 78 Obchvat města
3 65 Zkapacitnění a výstavba nových parkovišť
4 44 Opravy a rekonstrukce mostů a lávek
5 41 Zlepšení dopravní obslužnosti

* Tzn. programy pro menšiny, sociálně ohrožené skupiny, pro
mladistvé. Programy bezpečnosti, vzdělávací, kulturní a sociální
programy apod.
** Tzn. zařízení pro služby, zdravotnictví, sociální péči, pro
tělovýchovu, sport, mládež, aktivity občanů a kulturu.
2) Mělo by město Nejdek podporovat rozvoj podnikatelských
aktivit potřebných pro rozvoj svého regionu?
1 155 Ano formou technické a investiční přípravy pro investory
– podnikatele (průmyslové zóny apod.)
2 28 Ne
3 15 Ano jiným způsobem.
3) Rozvoj lidských zdrojů je široká oblast zahrnující celoživotní vzdělávání, vytváření nových pracovních míst a otázky sociální rovnosti. Město by se mělo nejvíce orientovat a iniciovat
aktivity
zaměřené na:
1 170 Prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti
2 128 Zlepšování životních podmínek zdravotně postiženým
osobám
3 115 Zabezpečení sociálních a kulturních potřeb obyvatelstvu
4 98 Rozvoj a podpora neziskových institucí (občanských
sdružení) a jejich zapojení do systému rozvoje města
5 24 Sociální integrace menšin (zejména Romů), aktivity proti
rasismu a xenofobií
4) Rozvoj cestovního ruchu:
4a) investiční akce
1 83 Výstavba sportovně rekreačního zařízení
2 76 Rekonstrukci či obnovu historických památek
(např. Křížová cesta, Pajndl, areál Nejdecké věže apod.)
3 43 Cyklostezky a cyklotrasy
4 23 Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
informačních a orientačních systémů,turistických tras apod.
4b) neinvestiční akce
1 121 Zvýšení turisticky zajímavých akcí
2 99 Prezentace města na výstavách a veletrzích cestovního
ruchu,internetové stránky města
3 67 Tiskoviny (cestovní průvodce, pohlednice, letáky, mapy,
kalendáře apod.)
4 46 Rozšíření služeb a otevírací doby městského informačního
střediska příp. jeho rozšíření
5) Infrastruktura – nejpodstatnější kroky do budoucna
1 104 Rekonstrukce stávajících sítí, zlepšení technologií
současného zařízení
2 94 Výstavba a rozšíření kanalizačních sítí příp. místních ČOV

Plynofikace
Výstavba a rozšíření vodovodní sítě příp. nových ÚV

7) Jaké sportovní zařízení se vám jeví pro město nejlepší
1 99 Velké sportovní středisko s regionálním rozsahem
(zimní stadión, bazén apod.)
2 44 Víceúčelová sportovní hala (bowling, fitness, squash aj.)
3 42 Sportovní areál pod širým nebem (kluziště, koupaliště,
hřiště s umělým povrchem apod.)
4 16 Modernizace a rekonstrukce stávajících tělocvičen příp.
jejich rozšíření
5 12 Více menších zařízení po celém městě.
8) Jakou oblast občanské vybavenosti by bylo vhodné ve
městě zlepšit
1 99 Zdravotnictví
2 63 Volný čas
3 38 Služby
4 10 Kultura
9) Jaké aktivity by mělo město vyvinout s ohledem na rozvoj
tvorby občanské společnosti – TOS
1 68 Finanční podporu na jednotlivé projekty na základě grantového systému určené pro všechny neziskové organizace
2 53 Finanční podporu (příspěvky z TOS) pro neziskové
organizace zejména sportovní a tělovýchovné organizace
3 41 Finanční podporu (příspěvky z TOS) pro neziskové organizace zejména kulturní a sociální aktivity občanských sdružení
4 37 Podpora a metodická pomoc města neziskovým organizacím např. při získávání dotací, při získávání informací apod.
10) Ochrana životního prostředí – nejdůležitější priority
1 106 Opatření ke zvýšení podílu tříděných a využívaných odpadů
2 101 Opatření k odstranění černých skládek
3 94 Opatření ke zlepšení čistoty vodních toků (kanalizace)
4 91 Opatření ke zlepšení čistoty ovzduší (plynofikace)
5 68 Opatření k odstranění starých zátěží (skládka Lesík)
6 57 Opatření ke zvyšování ekologického vědomí obyvatel
7 49 Opatření k zavádění a podpoře obnovitelných zdrojů energie
11) Jakým způsobem by mělo město řešit bytovou problematiku
1 87 Výstavba nájemných bytů
2 58 Příprava vhodných zastavitelných ploch pro výstavbu RD
pro soukromé investory
3 42 Výstavba nájemných bytů pro sociálně slabé
4 20 Příprava vhodných zastavitelných ploch pro výstavbu
bytových domů pro soukromé investory
5 4
Jinak
12) Pořadí akcí:
1 125 Sportovní areál, víceúčelová hala, sportoviště apod.
2 110 Rekonstrukce místních komunikací včetně chodníků
3 74 Rekonstrukce školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ)
4 64 Inženýrské sítě a rozvoj infrastruktury pro městské části
(Bernov, Fojtov, Pozorka a další)
pok račová ní na st raně 4

poračování
Monika
Andrea
Kurt
Zdeněk
Třeba
Kadlecová
Drobilová
Macháček,
ze strany 3
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Všichni, co jdou kolem, si ťukají na čelo...!

– VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
pora čová ní ze st ra ny 3
5 62
6 51
7 49
8 25
9 14
1011
18

Příprava ploch pro bytovou výstavbu
Regenerace sídlišť (parkoviště, oprava komunikací, dětská
hřiště apod.)
Obchvat města
Výstavba kanalizací a vodovodů
Obecní dům a Radniční náměstí před kostelem sv. Martina
Kino – modernizace zvukového systému, výměna křesel
příp. rozšíření činnosti
Jiné

HLASOVALO:
Věk:
36 Do 25 let včetně
73 Od 26 do 40 let
59 Od 41 do 55 let
42 Více jak 55 let

Červen 2004

Tak tato věta, která mi minulý týden zazněla do telefonu hned
několikrát, mě přiměla napsat tento článek a vysvětlit těm, kteří si
opravdu ťukáte na čelo, o co tu vlastně jde. Jde o výjezd z parkoviště na Karlovarské ulici za „Zlatým klokanem“.
Poněkud nešťastně vyřešený výjezd má své příčiny. Komunikace
vedle parkoviště patří Nejdeckým česárnám vlny a je pro ně strategickým místem. Z tohoto důvodu musel být výjezd vyřešen jiným
způsobem. Ačkoli se některým může zdát toto řešení špatné, je
schváleno Okresním ředitelstvím dopravního inspektorátu Karlovy
Vary, které k takto vyřešenému výjezdu nemělo námitek.

Hledáme patrony nových dětských hřišť
Vzdělání:
41 Základní
128 Středoškolské
38 Vysokoškolské

Pohlaví: 107 Žena 102 Muž
Pracovní zařazení:
127 Zaměstnanec
17 OSVČ, podnikatelé
41 Nezaměstnaný, důchodce, na mateřské dovolené apod.
16 Student

M onika Drobil ová,
vedoucí Odd. EF, rozvoje města a dotací

V měsíci květnu byla oplocena dětská hřiště na sídlištích Rolavská a 9. května a v průběhu tohoto měsíce by mělo být kompletně
dokončeno dětské hřiště na sídlišti Okružní.
A protože si myslím, že každý by měl mít někoho, kdo by se
o něho staral, hledám i pro tato nová dětská hřiště „patrony“, kteří
by o ně nejen pečovali, ale také je každý večer uzamykali a každé
ráno opět odemykali. Odměnou pro něho bude „jenom“ dobrý
pocit za dobrý skutek. Patronem se může stát kdokoli, kdo má
smysl pro zodpovědnost a je ochoten udělat něco pro ostatní, aniž
by za to něco požadoval. Ty z vás, kteří by měli zájem stát se patronem některého z uvedených dětských hřišť, rádi uvítáme na oddělení EF, rozvoje města a dotací (budova kina, 1. patro vlevo).
An drea Ka dl ecov á, referent investic a rozvoje města

Vyznamenaní hasiči
Dne 7. května letošního roku bylo uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání na zámku v Přibyslavi a hradě Bouzově. Za dlouholetou činnost v PO a zásluhy byl udělen pánům

Juliu Kovačovi a Františku Pitlovi titul „Zasloužilý hasič“.
Kurt Třeba převzal čestnou medaili hasičského sboru ČR.
Právem jim patří obdiv a poděkování za více jak padesátiletou letou činnost ve sborech
Zden ěk Ma ch á ček , velitel
Nejdek a Pozorka.

Na snímku vyznamenaní nejdečtí hasiči.
Zleva Julius Kovač, Kurt Třeba a František Pitel.

Foto NRL

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji hasičům Pozorky, Nejdku, Nové Role a všem ostatním za přání a věcné dary k sedmdesáKur t Třeba
tým narozeninám.

VýborBaumgärtl
Miloš
AMK Nejde
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Základní umělecká škola Nejdek informuje.
Přijímání žáků ke studiu
na školní rok 2004/2005

Hledáme nové členy
do pěveckého sboru Pinocchio!

Vážení rodiče, hledáte pro své dítě smysluplnou náplň volného času? Přihlašte je do
Základní umělecké školy!

Co nabízíme: Komplexní vzdělávací program zahrnující oblast praktickou i teoretickou, zkoušky sboru pod odborným vedením – 1 až 2 hodiny 1x týdně, výuku teorie
– 1 hod. týdně, pravidelné vystupování na
veřejnosti v rámci akcí naší školy.
Poplatky za výuku sborového zpěvu: Děti,
které navštěvují jiný předmět hudebního
oboru ZUŠ, zdarma, ostatní 160 Kč/měsíc.
Bližší informace na tel. 353 925 125 nebo na
internetové adrese www.volny.cz/zusnejdek.
Nejlepší investice je investice do vzdělávání
našich dětí!

Co přináší studium v ZUŠ:
1. Vzdělání ve vybraném oboru a předmětu pod vedením zkušených pedagogů.
2. Rozvoj estetického cítění, vyjadřování,
zušlechtění vnitřního světa dětí, vytváření žebříčku hodnot.
3. Vytváření soustavných, uvědomělých
pracovních návyků a představ o hodnotě práce vlastní i práce druhých lidí.
4. Veřejné působení (soutěže, koncerty,
výstavy) vychovává k tříbení společenského chování a vystupování a ke koncentraci na okamžik výkonu (soustředěnost).
5. Doba, strávená výukou a přípravou na
výuku v ZUŠ, vyplňuje smysluplně volný
čas dětí.
6. Další vazby na vzdělávací soustavu –
absolvování některého stupně a oboru
ZUŠ je nejlepším předpokladem pro přijetí na další druhy škol, především uměleckého a pedagogického směru.
7. Možnost prezentovat výsledky své práce
(žáci výtvarného oboru) v rámci mezinárodního programu EU SOCRATES,
do kterého je naše škola již pátým rokem
zapojena.
Základní umělecká škola Nejdek přijme
nové žáky ke studiu hudebního nebo výtvarného oboru ve šk. roce 2004/2005.
Zájemci o studium se mohou hlásit v budově ZUŠ Nejdek v odpoledních hodinách
během měsíce června a prvních dvou týdnů
měsíce září u ředitele školy Miloše Baumgärtla nebo u některého z pedagogických
pracovníků. Předpoklady pro přijetí: talent,
zájem o zvolený obor.

Závěrečné koncerty a výstava
prací žáků výtvarného oboru
Žáci a učitelé ZUŠ Nejdek vás srdečně
zvou na závěrečné koncerty spojené s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Koncerty s výstavou se konají ve dnech 15.6.
a 16.6. 2004 od 17:30 v sále / galerii ZUŠ.
Vstupné zdarma.

Vzdělávací program
EU - Socrates
Druhý rok mezinárodního projektu „Water,
a source of life“ („Voda, pramen života“) se
chýlí ke konci. Srdečně vás všechny zveme
na tématickou výstavu k tomuto projektu.
Vernisáž výstavy: sobota 19.6. v 10 hodin v
galerii ZUŠ (otevřeno do 16 hodin).
Výstava potrvá do konce školního roku.
Zájemci o prohlídku se mohou přihlásit
u ředitele školy M. Baumgärtla, nebo u učitelky Jarmily Janků. Výstavní síň vám rádi
otevřeme.
Noví zájemci o studium výtvarného
oboru se mohou hlásit během sobotní
výstavy u učitelky J. Janků.
Mi loš Ba umgä rtl , ředitel ZUŠ Nejdek

NEJDECKÉ
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AMK Nejdek informuje
Vážená motoristická i nemotoristická veřejnosti, Nejdecký AMK (Automotoklub) si
vás tímto dovoluje pozvat na druhé kolo
besedy na téma Změny a doplňky v pravidlech silničního provozu. Povídat si s vámi
bude ing. Vladimír Krupka, který vám zodpoví i vaše dotazy související s uvedeným
tématem. Beseda se koná v kavárně Evík,
coby spolupořadatelem akce, ve čtvrtek dne
10.6. 2004 od 17 hodin.
Zároveň vás zveme na nejdeckou Pouť
dobré vůle, která se koná ve dnech 19. a 20.
června 2004, kde chce náš AMK v sobotu
19.6. představit „SIMULÁTOR NÁRAZU“.
Toto zařízení vám po vašem nasednutí
a pečlivém zapnutí tříbodobých bezpečnostních pásů předvede, jak vypadá čelní náraz
vozidla při rychlosti 30 km/hod. Zařízení
provozuje Ústřední automotoklub Praha, se
kterým náš klub podmínky zapůjčení zařízení projednává. Simulátor nárazu díky aktivitám ÚAMK Praha je znám již v mnoha
zemích Evropy, ale byl i v Jižní Americe.
Protože se stále setkáváme s řidiči, kteří
podceňují používání bezpečnostních pásů,
myslíme si, že malá zkušenost není na škodu. Třeba i jako pouťová atrakce…
V ýbor AM K Nejde k

D ěts ký s vět Nejde k
a Měs ts ká kn ihovna
pořádají pro všechny
děti a jejich rodiče

v sobotu 12.června od 15 hodin

Pohádkový kopec 2004
Při putování pohádkovým lesem
se setkáte s pohádkovými bytostmi,
prokážete své znalosti i šikovnost,
a čeká vás nejedno překvapení.
Podrobnosti na plakátech
a u lektorek RC Zvoneček

Jiří Odl

NEJDECKÉ
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CZECH OPEN 2004
Ve dnech 7. – 8. května se v pražské hale Slavie uskutečnilo Otevřené mistrovství České
republiky v kickboxu a ostatních bojových
sportech.
Přijelo mnoho týmů ze zahraničí, z nichž
nejpočetnější byli Slováci, Rusové, Němci
a Francouzi, takže hala byla téměř plná diváků po celou dobu zápasů. Nechyběly zde
ukázky boje se zbraněmi, kickaerobiku ani
aerokicku plného přemetů a otoček.

Foto: archiv M. Pillera

Nejdecký kickboxer, trenér karlovarského
klubu a současný vicemistr světa Milan Piller (22), pod vedením zkušených zápasníků
bratrů Deverů z Písku se po eliminačních
vyřazovacích zápasech dostal až do finále,
kde ho čekal třicetiletý ruský kickboxer
Stano Mojžíš, syn bývalého dlouholetého trenéra ruské reprezentace, jenž byl favoritem
váhové kategorie do 60kg. „Předpokládal
jsem, že bude hodně boxovat, vydrží kopy
ode mě a tím u bodových rozhodčí získá
náskok. Zařídil jsem si respekt lowkickem
hned od začátku. Snažil jsem se jít k němu
na blízko a odtud si dělat prostor pro kopy
a vystříhat se jeho rychlých boxerských
kombinací. Bezvadně také probíhala komunikace z mého rohu. Byl jsem tak trochu
překvapen, když jsem vyhrál na body
u všech tří mezinárodních bodových rozhodčí a odvezl si domů vytoužené zlato.“
CZECH OPEN je nejdůležitějším turnajem u nás, už kvůli zahraniční účasti a největšímu počtu získaných bodů za první tři
místa, jež rozhodují o vstupu do reprezentačního týmu České republiky.
-mip-
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Nejdečtí zápasníci kralovali na svých žíněnkách
Mladí nejdečtí zápasníci si na své žíněnky pozvali borce ze severních a západních Čech.
Prvního ročníku Nejdeckého poháru v řecko-římském zápasu se zúčastnilo 131 nadějných
sportovců. ,,Oddíl zápasu byl v našem městě založen v roce 1973 Pavlem Tymlem. Během
let vychoval spoustu dobrých zápasníků a určitě netušil, že jeden z nejmladších, Otta
Panec, po něm jednou převezme místo trenéra. To se stalo a po jednatřiceti letech se naše
město dočkalo prvního ročníku Nejdeckého poháru“, říká jeden ze zástupců oddílu Jiří
Odl. Podle něj je o zápas v Nejdku velký zájem, neboť v současné době chodí dvakrát týdně
na žíněnku přes třicet borců, o které se vedle Otty Pance stará také bývalý odchovanec
Pavla Tymla Martin Harabiš. O tom, že se nejdeckým trenérům práce daří, vypovídají
výsledky, kterých nejdečtí zápasníci dosáhli.
Turnaj zahájil starosta Nejdku Luděk Sequens, který zároveň pozval vítěze na pohár.
,,Jistě ho potěší, že zlatých, a na pohár těšících se zápasníků je hned pět a jedna zápasnice“, dodal Jiří Odl.
Vítězové z nejdeckého oddílu: Dominika Krůtová (28kg), Jakub Vosmek (32kg), Václav
Kavan (32kg), Jakub Schwarz (54kg), Jakub Odl (59kg), Radek Velc (69kg). Na druhém
místě: Adam Bureš (48kg), Luděk Gondzsala (35kg), Martin Harabiš (40kg), Libuše Falátková (48kg). Na třetím místě: David Kuruc (24kg), Vít Gurbal (30kg), Martin Chlup (33kg),
Radek Krůta (35kg), Lukáš Filipcsik (36kg), Otto Jelínek (44kg), František Gagáň (57kg),
Štefan Topor (73kg), Erik Rus (69kg), Tomáš Hampl (76kg). Výsledky družstev: na prvním
místě se s velkým náskokem umístil Nejdek (118b.), dále pak na 2. místě Chomutov
(101b.), 3. Mariánské Lázně (78b.), 4. Březová, 5. Varnsdorf, 6. Holýšov, 7. Lokomotiva
Plzeň, 8. Klášterec nad Ohří, 9. Sokol Plzeň, 10. Kladno, 11. Krásná Lípa.
Kromě krásných památečních medailí dostali první tři borci z každé váhy medaile, diplomy a pamětní talíře. Tolik pěkných cendostat a vůbec turnaj uspořádat jsme mohli díky
našim sponzorům: Jindřich Cvinger – vždycky nás odveze, Radek Martínek a Jaroslav Mrázek – pamětní talíře, Stanislav Gregor – pamětní medaile, Stanislav Gregor ml. – program na
rozlosování (zpracování na počítači je k vidění pouze na Mistrovství republiky a u nás v Nejdku!), Město Nejdek, ZŠ
Karlovarská a pan ředitel
Karel Hlávka – poskytnutí
tělocvičny.
Nejdečtí zápasníci zazářili na Mezinárodním turnaji v Klášterci nad Ohří.
Turnaj se povedl zejména
mladému Jakubu Odlovi a
kadetu Radku Velcovi, kteří
si z turnaje odváží nejen zlaté medaile, ale i ocenění za
Foto Jiří Odl
nelepší výkony. V Klášterci
se zápasilo v řecko-římském zápase a síly sem přijelo změřit deset oddílů z celé republiky
a tři z Německa. Nejdečtí borci se na žíněnce mezi zápasníky z daleko větších oddílů vůbec neztratili a opět dokázali, že trenéři Martin Harabiš a Otto Panec dělají svou práci
dobře.
V soutěži družstev převzali trenéři Nejdku největší pohár za jasné první místo. Při závěrečném vyhlášení byl Jakub Odl vyhlášen nejlepším starším žákem a Radek Velc nejlepším
Jiří Od l
kadetem turnaje.

2. ročník memeoriálu Miloslava Šírka

FC J+ Karlovy Vary – Nejdek club pořádá

(28.11. 1943 – 6.5. 1995)

1. ročník NEJDECKÉHO AEROBIKU

v šachu se hrál za účasti sedmi hráčů.
Výsledky: 1. Norbert Newiak – 5 (ze 6), 2. Stanislav Bachratý –
41/2, 3. Pavel Rak (st.) – 4, 4. Václav Hammer – 4.
Ceny věnoval Pavel Rak.
V Krajské soutěži 2. třídy východ zvítězilo družstvo Jiskry Nejdek. Soutěže se zúčastnilo šest družstev a hrálo se dvoukolově.
1. Jiskra Nejdek – 16 bodů, 2. Čechie Dalovice – 14 bodů,
3. TJ Ostrov B –12 bodů
Pavel Rak

Kdy:
12. června 2004
Místo:
ZŠ Nejdek nám. Karla IV. – velká tělocvična
Prezence: 8:30 hod.
Slavnostní zahájení: 9:30 hod.
me
Přihlášky zasílejte:
do 4. června 2004
Zv e y
hn
Fax:
352 646 352
vše c
E-mail:
Jana-FC@seznam.cz
Bližší informace:
http://www.sweb.cz/Jana-FC

Pavel Andrš
Jaroslava
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Horní sídliště. V dalším díle seriálu přinášíme na první pohled ukázku převratných
změn tzv. horního sídliště. Připomeňme si
alespoň ty nejzákladnější poznatky.
Před výstavbou šesti obytných domů z 20. let
minulého století v dnešní Osvětimské ulici (do
r. 1945 Perninská, později Osvěčimská) zde
byla k vidění řada rodinných domků v ul. Jiráskově (do r. 1945 Koppgasse – „Koppova ulice“)
a při hlavní dopravní tepně do Karlových Varů
v Karlovarské ul. (Karlsbader Strasse). V druhé
polovině 20. let přibyly domy na jedné straně
Bezručovy ul. (dříve Bezejmenná). Na přelomu
30. a 40. let došlo k realizaci rodinných domků
a dvojdomků v dnešní ulici Lipová.
Zásadními přeměnami prošla jihovýchodní
část města v 50. - 70. letech. Prvními vlaštovkami v bytové nouzi v 50. letech se staly novostavby na druhé straně Bezručovy ul. Do roku
1960 vznikly cihlové obytné domy v Osvětimské a Gagarinově ul. (celkem 90 bytů). První panelové domy vyrostly v Okružní ul. (mimo snímek) – 417 bytových jednotek předáno roku
1965. Následovala Gagarinova ul. a dostavění
Okružní. Pozadu nebyly také objekty občanské
vybavenosti – v roce 1966 se přidala základní
škola, mateřská škola, jesle a dům služeb. Potřeby obyvatel naplňovala nová samoobsluha
a restaurace. Mezitím se pokračovalo s panelovou výstavbou v Lipové ul. (tehdy Gottwaldova)
– čp. 1194 až 1202. Roku 1989 byly dokončeny
další na Lipové a v Jiráskově ul. V posledních
letech dostává sídliště nové vnější pestrobarevPa vel An d rš
né tváře.

počátek 30. let 20. stol.

2004

Nejdkem projede mezinárodní cyklistický závod

DEUTSCHLAND TOUR 2004
Trasa 6. etapy závodu vedoucí dne 5.6. 2004 přes české území o délce cca 100 km:
Profipeloton vyjíždí do šesté etapy z města Kulmbach, pro amatérský závod los padl na
město Schöneck. Oba pelotony vstoupí na území České republiky přes hraniční přechod
u pohraničních měst Klingenthal a Kraslice. Po překročení státní hranice směřují oba pelotony po silnici č. 210 do obce Jindřichovice, odkud dále přes obce Smrčina, Hradecká,
Poušť, Lesík a Bernov do města Nejdku, kde čeká účastníky amatérského závodu občerstvovací stanice a profesionální peloton rychlostní prémie. Městem projede ulicemi Kraslická,
Rooseveltova, Nádražní, náměstí Karla IV. a Karlovarská. Odtud pokračuje po silnici č. 220
na obec Pozorka a Karlovy Vary, ze které po cca 7 km odbočuje na obec Děpoltovice a
pokračuje dále přes obec Odeř do obce Hroznětín, Merklín, Lípa a Mariánská, kde čeká
profesionální peloton horská prémie. Po jejím projetí závodníci pokračují na Nové město
a Boží Dar. Zde překračují státní hranici a území České republiky opouští. Etapa končí ve
městě Oberwiesenthal.
Časový harmonogram: Příjezd (Klingenthal), amatéři – cca 12:00 - 12:10, profesionálové –
cca 14:33 - 14:50. Odjezd (Boží Dar), amatéři – cca 14:10, profesionálové - cca 16:00 - 16:15.
Buďte připraveni, že přibližně v době od 12 do 17 hodin bude uvedená trasa
úplně uzavřena. Dopravu bude řídit Policie ČR.

ZVEME SENIORY
na společný výlet vlakem do Potůčků
Na programu je návštěva bazénu nebo asijského tržiště, nezbytné posezení u kávičky
a zpět opět vlakem. Odjezd z nejdeckého
nádraží dne 26.6. 2004 v 11:30 hod., příjezd zpět do Nejdku v 16,52 hod.
Cesta vlakem zdarma, vstup do bazénu 45 Kč.

Zve výbor KS
Dne 30. června
uplyne 15 roků
od úmrtí pana

Jaroslava
Biňov ce.
Vzpomeňte
s námi.
Manželka
s rodinou

Mgr. Milan Michálek
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KULTURNÍ DŮM NEJDEK
Závodu míru 196
Info – tel.: 353 312 443 (602 479 498) – p.Suchan
Infocentrum Nejdek, tel.: 353 925 708

KONCERTY
18.6. 2004 – ZŮSTALI JSME DOMA
Vlasta Redl a hosté
Začátek ve 20 hodin
MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
St – Ne od 9 do 16 hodin

Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.
VÝSTAVA
do 27.6 2004
Objevitelské plavby středověké Evropy
Výstava modelů historických lodí,
jejichž autorem je pan Karel Pospíšil,
nejdecký občan.
Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
Otevřeno Po – Pá 10 – 17 hodin

VÝSTAVA
Karel Ježek – Hory Norska
Výstava fotografií – vstup zdarma
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Křížová cesta v Nejdku
Čtenář zvyklý na informace o křížové cestě je jistě zvědav, co je zde nového. JoN tedy předkládá občanům dvě zprávy, dobrou i špatnou.
Začneme tou špatnou. Pozemek, na kterém zřídili Nejdečtí před sto padesáti lety křížovou cestu, se dosud městu nepodařilo získat do vlastnictví. (Jde o trojúhelník opsaný soustavě serpentinovitých cest.) Městu patří většina Křížového vrchu, dále kapličky č. 3 až 14
a pozemek jimi zastavěný. Ostatní plochy na křížové cestě a první dvě kapličky patří dosud
státu a spravují je Lesy České republiky, státní podnik se ředitelstvím v Hradci Králové.
Před rokem byl již převod pozemku křížové cesty na město Nejdek na spadnutí. Přišla
však pohroma: Odvolání generálního ředitele Lesů ČR a s tím související soudní spory,
které mají důsledek v okamžitém moratoriu na převody pozemků. Nebylo tedy možné
opravit ani opěrné kamenné zdi u každého zastavení, ani pozemní komunikace na křížové
cestě. Město samozřejmě nemůže financovat jiný majetek než vlastní. A tak se pozdrží
komplexní obnovení křížové cesty.
A teď ta druhá, dobrá zpráva. Srdce křížové cesty, její umělecká část se rodí bez překážek podle plánu. Pan Heřman Kouba vytvořil ve svém ateliéru již osm ze čtrnácti reliéfů.
Nyní pracuje na zastavení č. XI - Ježíš je přibíjen na kříž. Rovněž pan Stanislav Nádeníček
má hotovy modely pro odlití doplňků a zdobných prvků kapliček, jako kříže, hlavice, rozety a ornamenty.
JoN tedy, ač nerad, přistupuje k následujícímu řešení: Po chemickém očištění kapliček
(zajistí město Nejdek) se budou umělecká díla do kapliček a na ně osazovat postupně, zároveň se zabezpečením reliéfů proti násilnému poškození. Začít by se mělo ještě v tomto roce.
A navrch ještě jedna příznivá zpráva. Nové práce pana Heřmana Kouby si zájemci
budou moci prohlédnout na výstavě Nové reliéfy pro křížovou cestu v děkanském kostele
sv. Martina, v prostoru u hlavního vchodu, a to o 15. Pouti dobré vůle ve dnech 19. a 20.
června 2004, vždy od 10 do 16 hodin.
Za obč. sdružení JoN – „Jde o Nejdek“
Mg r. M il an Mi ch ál ek, předseda

Kino NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
20.6. 2004 v 15 hodin
Zdravěnka a Kubík
se chystají na prázdniny
Divadelní společnost Úsměv L. Frištenské
Velký sál kina, vstupné 25 Kč
GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 353 825 750
Otevřeno: Pá - Ne 16 – 21 hodin

VÝSTAVA
Červen 2004
Karel Hořica – Obrazy a fotografie

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Vstupenky na představení 5. ročníku operního festivalu Loketské kulturní léto 2004 v loketském amfiteátru si můžete rezervovat či
zakoupit již nyní v nejdeckém infocentru.
Program:
9.7. Rigoletto, Giuseppe Verdi
10.7. Rigoletto, Giuseppe Verdi
16.7. Carmen, Georges Bizet
17.7. Carmen, Georges Bizet
23.7. Rusalka, Antonín Dvořák
24.7. Rusalka, Antonín Dvořák
Ceny vstupenek od 250 Kč.
Začátek všech představení ve 21 hodin.

Až do konce června můžete v Městském muzeu shlédnout výstavu modelů historických lodí z dílny
Karla Pospíšila. Největším modelem je Cutty Sark, nazývaná také Královna oceánů.

PŘEDSTAVENÍ
PŘIPRAVUJEME
Filmy
označené ŠUP
PRO
NA SRPEN
jsou
DĚTIširokoúhlé
2004
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opak je pravdou. Mají společná játra a případné oddělení by mohlo znamenat pro
Walta smrt. Komedie bratrů Farrelyových zaútočí na divácké bránice.
vstupné: 57 + 1Kč, ŠUP
113 minut, titulky
přístupný od 12 let

21. po 17:30, 20:00

ČERVEN

SILNÝ KAFE

ČR – Komedie o vztazích a ostatních obyčejných věcech. Třeba o tom, když ráno
běžíte do práce a nestíháte si vyčistit zuby, když se omylem napijete kyselého mléka,
když dojde toaletní papír… Komedie o lidech, kteří nevědí, co chtějí, protože chtějí
příliš mnoho, a když toho nakonec dosáhnou, zjistí, jak málo jim stačí.
vstupné: 57 + 1 Kč
85 minut
nevhodný do 12 let

23. st 17:30, 20:00
3. – 4. čt, pá 17:30, 20:00

KILL BILL 2

USA – Druhý poločas Tarantinovy cesty za krvavou pomstou, v němž by měli zemřít
všichni, kdo si to zaslouží! Nevěsta, která se po čtyřech letech probrala z kómatu, na
své cestě likviduje ty, kteří jí zničili život… Dva zářezy na pažbě už má, ještě zbývá uzavřít účty s Kalifornským horským hadem a Chřestýšem. Ani jeden z nich neprodá svoji
hadí kůži lacino. A pak už na ni čeká jenom Bill, který tohle všechno vlastně zavinil.
V hl. rolích Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah aj.
vstupné: 62 + 1 Kč, ŠUP
120 minut, titulky
přístupný od 15 let

7. – 8. po, út 17:30, 20:00

SCARY MOVIE 3

USA – Opět je tady vyzkoušená hororová komedie s osvědčeným hereckým obsazením. Bere si na paškál poslední filmové trháky a chystá se k útoku na vaši bránici.
Cindy pracuje v televizi, zažívá neuvěřitelné kauzy a nakonec bude ještě muset pomoci odrazit útok vesmírných slizounů a zachránit svět… V hlavních rolí Pamela Anderson, Charlie Sheen, Leslie Nielsen aj.
vstupné: 57 + 1 Kč, ŠUP
84 minut, titulky
přístupný

15. – 16. út, st 17:30, 20:00

PRESUMPCE VINY

USA – Matt pracuje jako šerif v městečku Banyan Key. Je poctivý, pečlivý a oblíbený – ovšem jen do doby, než se stane podezřelým z vraždy dvou lidí. Nikdo netuší, že
Matt udržuje delší dobu vášnivý poměr s vdanou Ann, kterou její manžel týrá. Když
policista navíc zjistí, že milenka má rakovinu, je ochoten udělat pro ni cokoli – dokonce i lhát a krást. Kam až je schopen zajít?
vstupné: 57 + 1Kč
104 minut, titulky
nevhodný do 12 let

17 . – 18. čt, pá 17:30, 20:00

BRATŘI, JAK SE PATŘÍ

USA – Bob (Matt Damon) a Walt (Greg Kinnear) rozhodně nejsou bratři jak se patří –
narodili se totiž jako siamská dvojčata. I když jejich postižení nevypadá zvenčí vážně,

STRAŠIDELNÝ DŮM

USA – Eversovi si žijí slušně – a aby si mohli žít ještě lépe a měli na sebe víc času,
rozhodne se tatínek, že se postará o prodej polorozpadlého venkovského sídla uprostřed bažin. Celá rodina se tam vydává, přichází průtrž mračen a je nutno tam přespat
a stát se hosty podivného pana Graceyho… V hl. roli komedie Eddie Murphy.
vstupné: 59 + 1Kč, ŠUP
99 minut, titulky
přístupný

24. – 25. čt, pá 17:30, 20:00

VÝPLATA

USA – Vědět příliš mnoho se nevyplácí a je to životu nebezpečné. A tak si geniální
analytik Michael Jennings po každém obchodu nechává pro jistotu všech zúčastněných vygumovat paměť, aby zvýšil šanci, že se ve zdraví dožije důchodu. Ale po třech
letech práce má místo čisté hlavy v patách agenty FBI a zabijáka...
vstupné: 57 + 1 Kč, ŠUP
114 minut, titulky
přístupný od 12 let

28. po

POZOR! 15:30, 18:00
PETR PAN
USA – Chlapec, který nechtěl vyrůst. Malá Wendy, která s ním odletěla z příliš upjatého Londýna do kouzelné Země Nezemě. Jedna z nejkouzelnějších pohádek všech
dob se vrací – tentokrát v hrané adaptaci.
vstupné: 59 + 1 Kč, ŠUP 117 minut, česká verze
přístupný
PŘED ST AVEN Í PR O D ĚTI

25. pá 9:30
ČR - pohádkové pásmo

KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
66 minut

vstupné: 9 + 1Kč

PŘ IPR AVUJ EME N A SR PEN 2 004
MOTÝL, POST COITUM, BOLERO, MISTŘI, UMUČENÍ KRISTA, VAN HELSING,
JEDNA RUKA NETLESKÁ, SPIDER-MAN 2, STARSKY AND HUTCH
Fi lm y ozna č ené ŠU P j sou ši rokoúhlé

V ČERVENCI Z DŮVODU STAVEBNÍCH ÚPRAV KINO NEPROMÍTÁ
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