N A SHLEDANOU

V tomto čísle najdete
mimořádnou přílohu
ÚZEMNÍ PLÁN
MĚSTA NEJDEK

Rolava před rokem (ve výřezu) a dnes...
Rozsáhlé práce na úpravách koryta řeky a opěrných zdech sníží riziko povodní ve městě.

Pořád se něco děje...
Téměř dvouměsíční informační vakuum „okurkové sezóny“ končí. Jen zdánlivě
nepřinesla městu žádné novinky. Zdá se, že negativismus trochu potratil na síle
a my jsme se mohli opět věnovat tvůrčí práci. I proto mohou následující řádky přinést výčet toho, co bylo v červenci a srpnu vybudováno, co se událo a na co se
můžete v nejbližší období těšit.

Kanalizace Nerudova
V rámci koncepčních změn plánovaných rekonstrukcí a staveb kanalizačních sítí byla
po letech odkanalizována po dohodě se Státním fondem životního prostředí ČR ulice
Nerudova. Následná oprava stavební rýhy
zlepšila stav místní komunikace.
Kanalizace a komunikace Švermova
Poslední etapou jedné z nejrozsáhlejších
investic města posledních let „Rozvojové
území Bernov“ je kanalizační sběrač a odbočky v dolní části ulice Švermovy. Tady poměrně náročným podkopem pod Rodišovkou začíná téměř 200 m dlouhá větev, jejíž
konec a dimenze jsou připraveny pojmout
odpadní vody z lokality Pod Šibeníkem,
uvolněné územním plánem ke stavbám rodinných domků. Tento sběrač umožňuje
napojení obyvatelům domů v ulicích Na
kopečku a Na stráni. Kompletní oprava

povrchu ulice živičným kobercem v celé její
šíři proběhne v polovině září.
Kanalizace a komunikace Zahradní
Předposledním etapou shora zmíněné investice je poslední z ulic obytné „bernovské zóny“, ulice Zahradní. Právem můžeme být hrdí
na dokonanou proměnu této v komunikacích
a sítích zanedbané oblasti. Jednotná úprava
vrstevnicových zón ulic Komenské, Jungmannovy, Krátké a B. Němcové v zámkové
dlažbě může být chloubou města. Asfaltové
spojovací a spádové komunikace skrývají už
všechny sítě a „vytažené“ přípojky. Město by
rádo poděkovalo občanům této ulice za příkladnou spolupráci, která velmi pomohla ke
zdaru díla. Kanalizace je vedena po hranici
s neznačenou spojkou s ulicí Jungmannovou,
kterou by město rádo získalo od Pozemkového fondu ČR, aby ji mohlo definitivně upravit a začlenit do dopravního systému území.

pokračování na str.2

"Vo prázdninách je nuda, se nic neděje",pravil tuhle jeden životem znavený mladík. Přimělo mě to, abych se vážně podíval
na naše prázdninové město. S příjemným
údivem jsem zjistil, že tomu je právě naopak. Svůj problém si, stejně tak jako my
všichni, musí vyřešit mládenec sám. Ti,
kteří se, a mohu se domnívat i na úkor dovolených cest, pustili do vylepšení svých
domů a příbytků, se jistě nenudili. Nechci
nikoho pominout, což se mi určitě nepovede, ale když vyberu namátkou náměstí
a vidím těch lešení… Nevídané… Úžasné,
naše město žije. Je to taková pěkná nemoc, skoro epidemie, tohle opravování.
Hotel Anna, čp.89 a 98, Česká spořitelna,
čp.234 a 244 a čp.349 a 130 etc. Nová
okna, fasády, střechy. Jste obdivuhodní.
A neměli jste to snadné. Poznali jste
i úředníky, památkáře a jiné. Myslím, že
už nám více rozumí. Úředník ani stát ani
zákon nic neopraví. Cítím to tak, že vám
opravujícím, stejně minulým i budoucím,
stojí za to vzdát velký hold, že jste se nevzdali, že jste nepodlehli komplikacím,
uspořili nebo si půjčili peníze a, někdy trochu jinak, než jste si představovali, dokončili jste. Z vlastního rozhodnutí a za vlastní
jste tak udělali něco pro své město. Měníte
jej spolu s námi i za nás v krásnější sídlo domov. Díky za to. Další se určitě přidají.
Podzim prý bude nádherný. Po pořádných deštích, až se pročistí vzduch, naplní
studny a zesílí prameny se nezbývá než
těšit na indiánské léto. A na sebe navzájem, až se budeme potkávat ve zkrásněném
městě. A posedíme spolu. Třeba na nových
(velmi pevně přivařených) lavičkách na
náměstí.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města
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Pořád se něco děje...
pokračování ze str.1
Ve zbytku ulice Zahradní, včetně nového
napřímení, které přinese další stavební parcelu, bude provedena oprava vozovky živičným kobercem v celé její šíři.

ulice Zahradní

Opravy komunikací ulic Dvořákovy a Žižkovy, drobnější opravy a pasport komunikací
Dlouhodobě neuspokojivá situace ve stavu
městských komunikací a neustále se zvyšující, leckdy už poválečný dluh na površích
a zvláště pak konstrukcích vozovek si žádá
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zásadní koncepční řez. Letos dojde ke dvěma generálním opravám ulic, a to Dvořákovy a Žižkovy. Další dílčí opravy se dotknou
vybraných okrajových komunikací tak, jak
jsme v průběhu roku přijímali připomínky
a žádosti o opravu. To nejdůležitější se však
už děje v těchto dnech. Do zimy vznikne klíčový dokument pro investice do městských
cest. Ve spolupráci s odbornou firmou vzniká pasport komunikací. Tento dokument má
za prvé úkol zmapovat stav komunikace
včetně stavu sítí a včetně nejzásadnějšího
faktoru - odvodnění, stavu propustků a příkopů, (samostatnou kapitolou je náletová
zeleň) a za druhé rozdělit cesty do kategorií
podle způsobu opravy, navrhnout tento způsob, rozpočtovat a vydat časový plán oprav
tak, aby občané v jednotlivých lokalitách věděli, kdy přijdou na řadu. Striktně zastáváme
názor, že je potřeba raději peníze použít na
generální opravu jedné lokality, než provizorně zalepit stovky menších problémů, které se po zimě vrátí, protože nebylo vyřešeno
to hlavní - odvodnění vozovek. Opravy mohou probíhat i v dvouročním cyklu. První
rok dojde k opravě propustků a příkopů
a konstrukce cesty, další rok přijde na řadu
povrch. Vzhledem ke stavu a množství cest
a finanční náročnosti tohoto dědictví je jasné, že tato akce bude trvat léta.
Oprava Kulturního domu
Tento rok dokončujeme ve spolupráci s novým nájemcem opravu Kulturního domu.
Návštěvníci se dočkají zejména vylepšení
venkovního vzhledu objektu. Připravena je
rekonstrukce fasády včetně zateplení. Historický otesánek pak spolyká další prostředky
na odvodnění a sanaci mokrých a neodvětraných základů.
Dětská hřiště
Dětskému hřišti z Lipové ulice přibudou
dva další sourozenci. Nákladem přibližně
400.000 Kč bude postaveno a předáno, věříme, že do starostlivé péče, hřiště na sídlišti 9. května a na sídlišti Rolavská. Druhé
jmenované vznikne z daru Novoapoštolské
církve, která takto naplní své poslání - slovo
se stane skutkem - u příležitosti oslavy jejího stého výročí existence v ČR
Bezpečnost, požární ochrana a počasí
Nezvykle horké a suché počasí, které zasáhlo celou Evropu, ovlivňuje neustále i situaci

Ozdobné
mříže ke stromům na
„školním“ náměstí jsou již
vyrobeny a v brzké době
budou osazeny.
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v Nejdku. Nulové srážky, naprosto nebývalý,
ne plně se srážkami související úbytek spodní vody a přetrvávající vysoké teploty vedly
město jako vlastníka lesů a vodních zdrojů
k radikálním preventivním opatřením. Ve
spolupráci s Městskou policií, sbory dobrovolných hasičů a policií ČR vydalo město
úplný zákaz používat vodu na zahradní zalévání a k dalším užitkovým účelům a dále
vyzvalo občany, aby šetřili pitnou vodou.
Výzva se setkala s dobrou odezvou, spotřeba
klesla během tří dnů o čtvrtinu a stav vodojemů se stabilizoval. Celková situace na
zdrojích se však vlivem počasí nezlepšuje.
Všichni vodohospodáři v kraji toužebně očekávají tlakovou níži a s ní dlouhodobé a vydatné srážky.
Podobně striktně i na základě doporučení
lesní stráže vydalo město zákaz rozdělávání
ohňů na pozemcích sousedících s lesy a na
veřejných prostranstvích. Úplnému zákazu
vstupu do městských lesů brání státní legislativní nepořádek a komplikovaný a neukončený proces převodu historického majetku
do vlastnictví města.
Z pohledu práce Městské policie se může
zdát, že počasí má vliv i na bezpečnostní situaci ve městě. Daleko nad všemi statistikami z uplynulých let jsou čísla zásahů proti
rušení nočního klidu a vynucování vyhlášky
o veřejném pořádku. Skupiny obyvatel, potloukající se městem posilněny alkoholem,
řízení vozidla bez oprávnění a pod vlivem
alkoholu a neustálé demolování zařízení
města a dopravního značení vyvolaly již několik nebezpečných konfliktů a srocení na
hranici napadení veřejného činitele a použití služební zbraně. V případě, že se situace nezlepší a nedojde k dohodám se zástupci a sdruženími, připraví město ve spolupráci s policií ČR razantní opatření.
Přece však máme na druhé straně být za
co vděční. Rád bych jako starosta ze srdce
poděkoval všem, kdo na výtečnou plnili svou
povinnost a zvláště pak paní Anně Markové
a panu Karlu Vítovi ml. za vstřícnou a okamžitou pomoc nejdecké rodině, matce a desetiletému synovi, poté, co jim požár vzal
střechu nad hlavou.
Mgr. Luděk Sequens,
starosta města
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Jak dál s „Horalem“
Uzavřením supermarketu Horal v Nejdku se místnímu obyvatelstvu značně zhoršila možnost rychlého nákupu potravin. Když nedošlo v loňském roce k očekávané opravě celého
provozu společností AHOLD, byl navázán kontakt s firmou DEVELOPMENT TRADING,
a.s. Předseda představenstva pan David Speierl vytipoval na území města čtyři lokality na
nichž by se mohlo nákupní středisko postavit. Po řadě jednání se jako vhodný pro výstavbu menšího PENNY MARKETU jevil areál stávajícího autobusového nádraží. Následujících jednání o výstavbě se zúčastňovali zástupci Města Nejdek, Kompetence a Terraplan
projekt, s.r.o, firmy Cvinger a firmy KV Engineering, s.r.o. Poslední jednání se týkalo
zástavby stávajícího autobusového nádraží v Nejdku s možností vybudování PENNY
MARKETU o zastavěné ploše 1100 m2, 65 parkovacích míst pro osobní auta a 5 míst pro
autobusy firmy Cvinger. Tento návrh nebyl zastupitelstvem města na pátém zasedání dne
12. června 2003 i vzhledem ke komplikovanosti budoucí stavby přijat.
Další snaha místostarosty o odkoupení supermarketu HORAL firmou PRIMA, s. r.o. Karlovy Vary byla po uskutečněné návštěvě vedení společnosti a následně provedené finanční
kalkulaci pro velké finanční nároky ze strany prodávajícího rovněž odmítnuta.
V současné době se snažíme pomoci vytvořit podmínky pro provozování supermarketu
MVDr. Jaroslav Jančík, místostarosta
Horal prodejním řetězcem Norma.

Studijní obor
Technické lyceum
na Střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří

UPOZORNĚNÍ

Střední průmyslová škola v Ostrově patří mezi největší technické školy Karlovarského
regionu s více než čtyřicetiletou tradicí. Do podvědomí se zapsala jako škola strojírenská
a elektrotechnická. Tento školní rok (2003 - 2004) se zde poprvé v historii školy otvírá nový
obor Technické lyceum za vydatné pomoci společnosti WITTE Nejdek a Západočeské univerzity Plzeň.
Technické lyceum je studijní obor určený nejen k přípravě žáků na vysoké školy s technickým zaměřením, ale i na univerzitní obory. Studium obsahuje:
a) všeobecně vzdělávací předměty (s důrazem na matematiku, fyziku, chemii),
b) odborně zaměřené předměty (technické kreslení, deskriptivní geometrie, velký důraz se
klade na výpočetní techniku, CAD, CNC).
Cílem studia není jen osvojování teoretických poznatků, ale i rozvíjení technického myšlení se schopností analyzovat a řešit problémy s využitím výpočetní techniky. V dnešní době
však není možné řešit zadané problémy bez znalosti světových jazyků. Proto jsou do proStanislav Bílek
gramu studia zařazeny souběžně dva cizí jazyky.
V období od 1.9. do 30.9. probíhá v městě Nejdku PLOŠNÁ DERATIZACE
(hubení škodlivých hlodavců) podle obecně závazné vyhlášky č.2/1997. Upozorňujeme na povinnost nechat provést preventivní deratizaci ve všech objektech provozů firem, institucí, majitelů, či správců domů, sdružení nájemníků, a to
na vlastní náklady. Věnujte též zvýšenou pozornost v této době úklidu sklepů,
skladů, výrobních provozů atd.
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Schválení vyúčtování
veřejné sbírky Krajským
úřadem Karlovarského kraje
Vážení spoluobčané, již v prosincovém
čísle Nejdeckých radničních listů jsem vás
informovala o použití finančních prostředků
veřejné sbírky, kterou na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, čj.
546/ LS/VS/SP/02 zahájilo Město Nejdek
za účelem „Pomoci povodněmi postiženým
oblastem města Kralupy nad Vltavou“.
Podle § 24, odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách, je právnická osoba povinna nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky předložit krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky.
Město Nejdek toto vyúčtování předalo dne
11. března 2003.
Dne 21. července 2003 bylo Městu Nejdek z Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru majetkoprávního, čj. 964/MP/
MP/BA/03 doručeno potvrzení správnosti
celkového vyúčtování veřejné sbírky Města
Nejdek, s tím, že ve vyúčtování nebyly shledány žádné nedostatky a vše bylo řádně
doloženo.
Na závěr uvedu krátkou rekapitulaci:
- veřejnou sbírkou se na povodně celkem vybralo 369.852,85 Kč
- z prostředků veřejné sbírky se na základě
pokynů okresního krizového štábu v Mělníce hradily práce na odstranění následků
povodní v obci Zálezlice v celkové výši
209.365,80 Kč. Tyto práce na základě
smlouvy prováděla firma LB, s.r.o. Mezirolí a přebíral je starosta obce Zálezlice.
- na povodňové konto Okresního úřadu
Mělník a Města Mělník bylo po konzultaci s krizovým štábem v Mělníce zasláno
160.487,05 Kč.
Ještě jednou touto cestou děkujeme všem
občanům a firmám, kteří prostřednictvím
veřejné sbírky pořádané Městem Nejdek pomohli obětem povodní z loňského srpna.
Ing. D. Stefanovičová, ved. ekonom. odboru
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„Už aby jim to hřiště někdo zničil“
povídala ta paní. „Děti, chudáci, brečí, když
odtud musí jít domů.“ Inu, ohlasy na nové
„hřišťátko“ na Lipové ulici jsou různé. Rádi věříme, že dětem se tu moc líbí, denně se jich tu
na skluzavkách, průlezkách, konících a pískovišti vystřídá nejméně dvacet. Do konce srpna
přibude další vybavení: dvě pružinové houpačky a dřevěná stavebnice.
Hřiště, slavnostně otevřené 7. července, splňuje požadavky evropské normy o bezpečnosti
ČSN EN 1176-7, kvůli zachování hygienické
nezávadnosti pískoviště je oploceno a proti vandalům chráněno mimo jiné i webkamerou napojenou na internet.
Bankovní účet občanského sdružení je dnes
kompletně „vyluxován“, všechny finance od
sponzorů a radnice (celkem 85.000 Kč) jsme
použili na projekt hřiště. Nyní se snažíme získat prostředky na pravidelnou údržbu areálu.
Všem, kdo projekt jakkoliv podpořili, patří
velikánský dík. Přehled sponzorů najdete na
internetových stránkách http: //detskysvet.
nejdek.net a samozřejmě na informační tabuli přímo na hřišti.
V neděli 3. 9. se děti na hřišti vydováděly při
„Vodohrátkách“. Bublání, čvachtání, vyrábění
papírových žabiček, závody parníků, závěrečná
vodní bitva i dorty - kapříci měli ohromný
úspěch. Další akce pořádáme 21.9. (ve spolupráci s hasiči a MěP) a 18. 10. (Putování za pečenou bramborou). Podrobnosti budou uvedeDětský svět Nejdek
ny na plakátech.
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Hasičské slavnosti (1868 - 2003)
Již 135 let uplynulo od doby, kdy byl v Nejdku založen hasičský sbor. SDH Nejdek pořádá k tomuto výročí ve dnech 19. - 21.9. 2003 hasičské slavnosti.
Po páteční slavnostní schůzi bude v sobotu a neděli následovat hlavní program s vystoupením mažoretek, pochodem hasičských jednotek městem, dnem otevřených dveří atd.
(program oslav viz níže).
Dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na naše slavnosti.
Sbor dobrovolných hasičů Nejdek
PROGRAM OSLAV
Pátek 19. září 2003
17:00 Slavnostní schůze - školní jídelna
při ZŠ, Karlovarská ul.
Sobota 20. září 2003
7:00 - 8:30 Příjezd soutěžních družstev
9:00 Slavnostní průvod hasičů za doprovodu dechové hudby a ostrovských
mažoretek po trase: Okružní,
Karlovarská, svěcení u kostela
sv. Martina, nám. Karla IV.,
směr autobusové nádraží
12:00 Soutěž o plaketu sv. Floriána
- ul. Jateční (vrátnice VLNAPu)
20:00 Kulturní dům Nejdek - Hasičská
taneční zábava
Slavnostní nástup hasičů
K poslechu a tanci hraje skupina
„Ještěřice“

Neděle 21. září 2003
10:00 Den otevřených dveří - Požární
zbrojnice Nejdek
Výstava prací dětí ZUŠ Nejdek
Ukázka hasičské techniky
K poslechu a tanci hraje skupina
„Ještěřice“

Předplatné
do Městského divadla v K. Varech
V nastávající sezóně 2003 - 2004 MD v K. Varech se nám podařilo zajistit předplatitelskou skupinu P6, která se nám osvědčila již
v loňské sezóně. Hrací dny jsou různé dny v týdnu, začátky představení v 19:30 hod.
Předplatitelé navštíví oproti minulému roku osm představení.
Mohou se těšit například na Divadlo Járy Cimrmana; divadelní
thriller Sběratel na motivy románu jednoho z nejuznávanějších
britských autorů J. Fowlese v podání Davida Matáska a Lindy
Rybové z Divadla v Řeznické; Středočeské divadlo Kladno uvede
dramatizaci slavného románu Choderlose de Laclos o krutých
hrách lásky Nebezpečné vztahy. MD v K. Varech nabízí v této předplatitelské skupině Dumasovy Tři mušketýry, zpěvohru pro činoherce Kouzelnou flétnu od W. A. Mozarta a komedii ze života
modrých andělů Samuela Könitzgratze Ještě žiju s věšákem, čepicí
a plácačkou.
Rádi bychom vás upozornili na tradiční dojíždění do MD
v K.Varech a zároveň nabídli osm posledních míst předplatného na
tuto sezónu. Velkou výhodou je zajištěná autobusová přeprava do
K.Varů přímo před divadlo a zpět. Předplatné si mohou zájemci
zajistit v Infocentru města Nejdek v pracovních dnech od 10 do 17
hodin, nejpozději však do 9.9. 2003.
Ceny předplatného na sezónu 2003 - 2004: I. pořadí - přenosné
průkazky v hodnotě 1040 Kč; I. pořadí - přenosné průkazky v hodnotě 880 Kč; II.pořadí - přenosné průkazky pro studenty, důchodce a držitele průkazu „ZTP“ v hodnotě 560 Kč.Cena celosezonníAlena Hejdová
ho jízdného - 320 Kč na osobu.
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26. koncertní sezóna v Kruhu přátel hudby
Pětadvacet let, osmkrát do roka, vždy v úterý opouštějí nejdečtí přátelé krásné hudby pohodlné křeslo před svým televizorem a vydávají se na koncert vážné hudby s očekáváním, jak se
známý virtuos předvede se svým programem náročnému nejdeckému publiku. Nechávají se
pak slyšet, že ač se jim ten večer z domova nechtělo (měli perný den, nálada i počasí pod psa
atd.), byli pak výkonem umělců tak překvapeni, že i zapomněli na své starosti.
Novým návštěvníkům našich koncertů můžeme slíbit, že vysoká umělecká i společenská
úroveň našich koncertů se udrží i v nastávající koncertní sezóně 2003 - 2004. Pro naše stálé
abonenty se stala vysoká kvalita nejdeckých koncertů samozřejmostí. Jak jinak bychom
mohli obstát při současné široké nabídce všech možných kulturních i jiných lákadel, jak
jinak bychom mohli v této sezóně uspořádat již 200. koncert. Naše činnost nebyla od založení KPH v Nejdku (21.2.1979) nikdy přerušena a 25 let svého trvání oslavíme na únorovém koncertě.
V Česku se shodou okolností narodili nebo zemřeli největší hudební skladatelé v letech,
jejichž číselné vyjádření je zakončeno čtyřkou (B. Smetana - nar. 1824, Ant. Dvořák - zemř.
1904, Leoš Janáček - nar. 1854, Josef Suk - nar. 1874 aj.). Proto jsme nazvali hudební rok
2004 Nejdeckým rokem české hudby.
Připravili jsme pro naše návštěvníky opět osm hudebních zážitků - sedm koncertů
v Nejdku a tradiční zájezd do Prahy na koncert České filharmonie v Rudolfinu.
2003

2004

ZÁŘÍ 23.9.
sál: kostel
Mistři české hudby: IV. Mistři hornisté
200. výročí úmrtí českého skladatele a hornisty J.V. Sticha - Punto
PRAŽSKÉ TRIO LESNÍCH ROHŮ - Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík - členové České filharmonie (L. Koželuh, G. Křivinka, J. Makovecký, J.V. Stich - Punto,
B. Řehoř, B. Kroll, A. Fried, A. Rejcha)
sál: ZUŠ
ŘÍJEN 21.10.
ŠIMON VEIS A DANIEL VEIS - violoncella,
HELENA VEISOVÁ - klavír (I. Stravinskij,
G. F. Händel, B. Martinů, J. Brahms)
sál: ZUŠ
LISTOPAD 18.11.
Mistři české hudby V. Mistři české písňové tvorby, po přestávce árie z českých a světových oper
JANA SÝKOROVÁ - mezzosoprán, PETR
DOLEJŠÍ - bas, Ladislava Vondráčková - klavír (A. Dvořák, L. Janáček, P. I. Čajkovskij,
G. Rossini, G. Bizet aj.)
sál: Rudolfinum
PROSINEC 12.12.
Zájezd do Prahy na Festival B. Martinů 2003.
ČESKÁ FILHARMONIE, dir. Zdeněk Mácal
Bohuslav Matoušek - housle, Jennifer Koh housle (B. Martinů, M. Ravel)

2004 - Nejdecký rok české hudby
LEDEN 13.1.
sál: KD
Mistři české hudby VI. Pocta českým mistrům
JITKA ČECHOVÁ - klavír
(B. Smetana, L. Janáček)
sál: KD
ÚNOR 17.2.
ŠKAMPOVO KVARTETO. Slavnostní koncert k 25. výročí založení KPH Nejdek
(W.A. Mozart, A. Dvořák, L. Janáček)
BŘEZEN 9.3.
sál: KD
200. koncert pořádaný KPH Nejdek
IVAN KLÁNSKÝ - klavír
ČENĚK PAVLÍK - housle
(J.S. Bach, L.v. Beethoven, W.A. Mozart, L. Janáček, A. Bazzini)
sál: N211
DUBEN 15.4.
Historické proměny klasické kytary
MILOSLAV KLAUS - kytara (J. Dowland,
M. Giuliani, N. Paganini, M. Pouce, J. Jirmal)
Koncertní sály: ZUŠ (Základní umělecká škola
v Nejdku), kostel (kostel Českobratrské církve
evangelické v Nejdku), KD (Kulturní dům),
N 211 (Galerie N 211, Nerudova ul. Nejdek)
Koncertní dny: úterky; Začátky: 19 hodin

Členem Kruhu přátel hudby v Nejdku se stane každý občan od 15 let, který si zakoupí
předplatné na celý cyklus osmi koncertů. Stálá a přenosná vstupenka za 270 Kč (studentská
a učňovská mládež, nepracující důchodci za 180 Kč) poskytuje volný vstup na koncerty KPH
v Nejdku a vstupenku na koncert v Praze s přednostním právem účasti na tomto zájezdu,
dále dostanou členové brožuru s programy všech koncertů s podrobnými informacemi
o umělcích. Vstupné na jednotlivé koncerty pro nečleny KPH je 50 a 30 Kč, na koncert Festivalu Bohuslava Martinů v Praze 120 Kč. (Člen KPH tedy zaplatí za stálou vstupenku 55%
její skutečné ceny). Školní mládež může navštěvovat koncerty KPH v doprovodu rodičů
nebo i jiných plnoletých občanů zdarma. Abonentní průkazku si mohou zájemci koupit
v infocentru Nejdek (v budově kina), nebo si ji mohou opatřit na prvním koncertě sezóny,
který se koná 23.9. 2003 v 19 hodin v evangelickém kostele v Nejdku.
Poznámka: Noví zájemci o předplatné si mohou vyzvednout v infocentru Nejdek brožuru
26. koncertní sezóna 2003 - 2004.
Milan Michálek
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Klub seniorů v Nejdku
uspořádá dne 6.9. 2003
autobusový zájezd
do Mariánských Lázní.
Odjezd účastníků z autobusového nádraží
v 11 hodin. Další zastávka u Rolavy. Příplatek za jízdné činí 25 Kč. Program: procházka po Mariánských Lázních, poslech Zpívající fontány na kolonádě, na zpáteční cestě
prohlídka barokního kostela a krypty v Mnichově u Mariánských Lázní.
Všichni zájemci jsou upřímně vítáni.
E. Rudolská, předsedkyně KS Nejdek

Český červený kříž informuje
Dne 27.9.2003 se uskuteční
pochod pro děti i dospělé
(jen za příznivého počasí)
pořádaný Českým červeným křížem místní
skupiny Nejdek. Jeho součástí bude ukázka
improvizované první pomoci v přírodě a malá přednáška o bylinkách. Více informací
najdete na nástěnce ČČK umístěné na Lékárně U Zlatého lva.
Mgr. Eliška Štecherová

Děti a učitelky děkují sponzorům
Děti a učitelky z Časovníčkovy třídy MŠ Lipová děkují všem svým sponzorům kteří
finančně či jinak přispěli dětem na Dětský
den, výlet do ZOO a plavecký výcvik.
CARS BAD K. Vary, KERAMIKA REGINA
Nejdek, CYKLOSERVIS JOHAN Nejdek, VEČERKA SEČÁNY Nejdek, RODIČE DĚTÍ
učitelky
z Časovníčkovy třídy.

E. Nováková , Z. Filipová , O. Vrbová
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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

KONCERT
19.9. 2003 v 20 hodin
Var, Alkehol

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 14.9. 2003
Dřevořezby Jiřího Laina
od 26.9. do 9.11. 2003
Karlovarský vřídlovec

Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
Otevřeno Po - Pá 10 - 17 hodin

VÝSTAVA
Září 2003
Robert Prokeš - Střípky
Kino NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216

POHÁDKA PRO DĚTI
21.9. 2003 v 15 hodin
Pohádka o čaroději Matlafouskovi
Divadelní společnost Okýnko
Velký sál, vstupné 20 kč

GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 353 825 750
Otevřeno: St - Ne 16 - 21 hodin

VÝSTAVY
do 21.9. 2003 - Petr Fuchs
Lidová architektura, muzea a jiné objekty
od 27.9. 2003 - Jiří Koštýř vystavuje

KPH
23.9. 2003 v 19 hodin
Evangelický Kosel v Nejdku
Cyklus Mistři české hudby IV.
Mistři hornisté - Pražské trio lesních rohů
(J.Petráš, Zd. Divoký, J.Havlík)
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Základní umělecká škola Nejdek informuje
Přijímání žáků ke studiu na školní rok 2003/2004.
Vážení rodiče, hledáte pro své dítě smysluplnou náplň volného času? Přihlašte je do
Základní umělecké školy! 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.
(Ve školním roce 2002/2003 byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati
tři žáci z hudebního oboru ke studiu na konzervatoři a jedna žákyně z výtvarného
oboru na střední keramickou školu.
7. Možnost prezentovat výsledky své práce (zejména 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 2003/2004. Zájemci o studium se mohou hlásit v budově ZUŠ Nejdek
v odpoledních hodinách během prvních dvou týdnů měsíce září u ředitele školy Miloše
Baumgärtla nebo u některého z pedagogických pracovníků.
Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor.
Bližší informace na tel. 353925125 nebo na internetové adrese www.volny.cz/zusnejdek.
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ

Léto v Galerii N211...
…nebylo ani letos ve znamení prázdnin a odpočinku. Ti, kdo zůstali v Nejdku, měli možnost navštívit nejen výstavu Petra Fuchse s názvem Lidová architektura, muzea a jiné objekty, ale především několik „happeningů“ (umělecký projev založený na spontánní spoluúčasti diváků), večery poezie a opětně kurz batikování. Tradiční batika „přitáhla“ mnoho
malých i velkých výtvarníků, kteří si vyzkoušeli několik nových technik (savování, vícebarevná vázaná aj.). Pozadu nezůstaly ani již zmíněné happeningy a společná setkání, které
začaly polehoučku v prostoru galerie (např. Sváteční oběd, Životní ztráty a nálezy, Karneval pro děti) a ke konci prázdnin se přesunuly i do nejdeckých ulic. „…tehdy průvod
čítající na třicet duší za zvuku hlasů, kroků či
tamburínek a doprovázející paňácu putoval od
nádraží až ke žlutému mostu.“
Děkujeme všem návštěvníkům za účast
a zveme vás poslední zářijovou sobotu (27.9.
2003 v 16:00) na vernisáž výstavy předního
českého kreslíře humoru Jiřího Koštýře, který
svými vtipy potěšil nejednoho čtenáře Hecu
či Dikobrazu. Těšíme se na vaši návštěvu.
Eva Smilková

Informace z knihovny
Městská knihovna zahajuje v září automatizovaný výpůjční provoz – půjčování knih
a časopisů prostřednictvím čárových kódů. Pro čtenáře to znamená, že jim budou vyměněny
papírové čtenářské průkazy za plastové kartičky se jménem a čárovým kódem. Tyto průkazky jsou nepřenosné – každý čtenář musí mít svojí vlastní průkazku. Automatizovaný provoz
urychlí odbavení čtenářů a zjednoduší výpůjční proces.
Protože každý začátek je těžký a automatizovaný výpůjční provoz bude nový nejen pro
čtenáře, ale také pro nás, knihovnice, žádáme tímto čtenáře o shovívavost a trpělivost. Doufáme, že nás navštíví nejen naši věrní čtenáři, ale že nový způsob půjčování přiláká i další
Jana Vítková
zájemce o četbu.
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15. - 16. po, út 17:30, 20:00

RADNIČNÍ LISTY
CHICAGO

USA - Příběh dvou průměrných kabaretních zpěvaček Roxie (R. Zellweger) a Velmy
Kelly (C. Zeta-Jones), uvězněných za úkladné vraždy milence a manžela. Díky svérázné
obhajobě všemi mastmi mazaného právníka Billyho Flynna (R. Gere) se stávají Roxie
a Velma aspoň známými vražedkyněmi. Muzikál o sexu, vraždách, žárlivosti a jazzu.
vstupné: 57 + 1Kč
108 minut, titulky
nevhodný do 12 let

19. pá 17.30

1. - 2. po, út 17:30, 20:00

KURS SEBEOVLÁDÁNÍ

USA - Po konfliktu v letadle, který se aktérům vymkne z rukou, dostane Dave (A. Sandler) příkaz navštěvovat kurs sebeovládání, který vede doktor Buddy (J. Nicholson).
Léčebné postupy jsou drsné a Dave je z terapie zmaten. Po dalších nepříjemnostech
před soudem je rozsudek přísnější - Buddy se k Davovi nastěhuje, aby mu pomohl se
s problémy vypořádat.
vstupné: 59 + 1 Kč, ŠUP
106 minut, titulky
přístupný

5. pá 17:30, 20:00

DEVĚT KRÁLOVEN

Argentina - Juan (G. Pauls) se pokusí nemotorně uplatnit stejný podvod na dvě pokladní v samoobsluze. Když je odhalen, ujme se ho muž vydávající se za policistu - ve skutečnosti podvodník, který si nevinně vyhlížejícího mladíka vytipoval jako svého komplice.
Juan se pod jeho vedením rychle vypracuje v mistra přetvářky. Před sehranou dvojicí je
úkol ukrást a výhodně prodat aršík devíti známek nazvaný „Devět královen“.
vstupné: 57 + 1 Kč, ŠUP
115 minut, titulky
nevhodný do 12 let

8. - 9. po, út 17:30, 20:00

KRÁSNÁ POKOJSKÁ

USA - Svobodná matka Marisa (J. Lopez) pracuje jako služebná v luxusním hotelu na
Manhattanu. Vydělává, aby zajistila svému synkovi dobrý život. Bohatá návštěvnice
hotelu ji požádá, aby za ni vrátila luxusní oděvy. Předtím, než tak učiní, si je vyzkouší.
A v tu chvíli se ve dveřích objeví atraktivní Christopher (R. Fiennes)...
vstupné: 57 + 1Kč, ŠUP
107 minut, titulky
přístupný
čt, pá 17:30, 20:00
MATRIX RELOADED
USA - Neo, Morpheus a Trinity pokračují v boji proti strojům. Stále více duší je osvobozeno a začínají žít skutečným životem. Boje se přesunují blíže k podzemnímu městu
Zion, poslednímu reálnému městu a středisku odporu lidské existence.
vstupné: 57 + 1Kč
120 minut, titulky
nevhodný do 12 let

19. pá 20:00

QUARTÉTO

SR/ČR - Láska si vezme, co jí patří. Matka představuje pro své tři dcery model panovačné ženy - touží sice po její lásce, ale nedokáží se jí přiblížit. Dcery se na základě
zprávy o matčině nevyléčitelné nemoci vrací do rodinného domu, jsou nucené se setkat a hledat si cestu samy k sobě. Režie: Laura Siváková.
vstupné : 57 + 1Kč
90 minut
přístupný

22. - 23. po, út 17:30, 20:00 CHARLIEHO ANDÍLCI: Na plný pecky
USA - Natalie, Dylan a Alex - sexy agentky jsou znovu v akci! Tentokrát jsou v sázce
dva stříbrné prsteny, které mají mnohem vyšší hodnotu, než se na první pohled může
zdát. Hrají: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore aj.
vstupné: 62 + 1 Kč, ŠUP
103 minut, titulky
přístupný

29. po 17:30, 20:00

IDENTITA

USA - Co když byla každá volba, kterou v životě učiníme, předem rozhodnuta? Co
když neexistují náhody a naše osudy byly již dávno předurčeny? Uprostřed kruté
bouře se schází deset lidí, z nichž každý střeží své osobní tajemství - nacházejí se ve
zpustlém motelu, který provozuje nervózní noční správce. Hrají: John Cusack, Ray
Liotta, Amanda Peet, Rebecca deMornay aj.
vstupné: 57 + 1Kč, ŠUP
90 minut, titulky
nevhodný do 15 let

11. - 12.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2003
X - MEN 2, TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ, BÍLÝ OLEANDR, JOHNY ENGLISH,
PIRÁTI Z KARIBIKU, FANFÁN TULIPAN, RYCHLE A ZBĚSILE II, BLÁZNIVÁ SKOLKA

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

ZÁŘÍ

CESTA DO FANTAZIE

USA/Japonsko - Malá Chihiro se stěhuje s rodiči do nového bydliště. Jejich auto cestou zabloudí na opuštěnou cestu vedoucí k záhadnému tunelu. Všichni se vydají
dovnitř a objeví opuštěný „lunapark“. Rodiče podlehnou lákavému občerstvení ve
stáncích, ale vzápětí se promění ve vepře. Podaří se malé Chihiro najít v tajemném
„lunaparku“ pomoc? Zruší zakletí rodičů a vrátí se společně do lidského světa?
vstupné: 57 + 1 Kč
116 minut, titulky
přístupný
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