SLOVO Z RADNICE
DROBNÁ STAROSTOVA POZNÁMKA,
NEŽ BUDE ZAHÁJEN ÚTOK

I kdyby padlo tisíc slov, rozhodnou činy. V tomto čísle vám předkládám soupis
všeho toho, co chceme letos městu dát.
Rozhodně toho není málo. Vím docela
bezpečně, že se nikdo nebude ptát, co
všechno skrývá jedna každá proměna.
Co nápadů, co jednání, co projektů, co
bouchání do stolů, co práce, co let a měsíců. Projdete se, podíváte se a usoudíte
sami. Převezmete do užívání a řeknete,
no dobře, tak to už mělo být dávno.
A budete mít pravdu. Neděláme nic navíc. Splácíme jenom dluh. Vypořádáváme dědictví. Každý máme svou práci
a jsme za ni placeni. Chvála je pěkná
věc, ale chválit se dá jen to, že je něco
lepší, než bylo. Rozhodně ne to, že můžete konečně jako lidé chodit po normálním chodníku a jezdit po rovné silnici,
nebo že pijete čistou vodu. Jedno si ale
neodpustím. Říká se, že jediná šance
občanů prosadit se je ty dva dny o volbách. Je to lež a pohodlné národně populární zbavení se odpovědnosti. Každý
a každá z Nás, Náš dům, Náš byt, Naše
zahrada, chodník před domem i chodba,
Naše okna, Naše za plotem i Naše volba
je kamínek do mozaiky. Na každého
z nás je vidět. Z každé perspektivy, ptačí
i žabí, je vidět každá chyba. Každý máme
svou práci a jsme za ni placeni. Být občanem je stran platu nic moc, ale o to těžší
a osudovější úkol. Nejde se ukrýt. Je to
vposledu pravda. MĚSTO JE NÁŠ VĚRNÝ OBRAZ. Bude takové, jací jsme my.
Bez ohledu na volební období.
Luděk Sequens, starosta

Tzv. školní náměstí zatím „odpočívá“ před konečnou úpravou. Té se dočká v letošním roce.

Investiční akce v roce 2002
Rozpočtování má svá pravidla. Ne vždy se byť nejzvídavějšímu čtenáři
podaří odhalit všechny jeho vnitřnosti. Proto věříme, že vezmete za vděk
přeložením výše jmenovaného do srozumitelného jazyka. Postupovat budeme od východu k západu.
V rámci úspěšné dlouhodobé spolupráce s firmou Witte dohodlo město a společnost předběžné podmínky ucelení areálu firmy na levém břehu R
odišovky.
Celkovou rekonstrukcí projde dům u nádraží čp. 109, významná a zapomenutá
dominanta města na křižovatce ulic Nádražní a Rooseveltovy. Léta bez investic
se podepsala na jeho technickém stavu.
Vzhled domu je obrazem vnitřní zanedbanosti. Oprava domu stojícího na budoucím vstupu do města začne letos na
konci léta a skončí na prahu léta roku
příštího. V současnosti se zpracovává projekt pro stavební povolení.

UVNITŘ LISTU
Rozpočet města na rok 2002

Odbočením z hlavního tahu na Bernov
přijedete k sídlišti 9. května. Tady do čerpací stanice vyústí kanalizační přivaděč

nově budovaných stok z oblasti Jungmannovy ul. Jarem počínaje začnou práce na
konečné úpravě povrchu (zámková dlažba) a odvodnění ulic Jungmannovy, Boženy Němcové a Krátké. Odtud podél
ulice Jungmannovy a pak ve vozovce pod
viaduktem a opět při vozovce ulice Kraslické, povede kanalizace až k zmíněnému
přípojnému místu na sídlišti 9. května.
Akce kanalizace v roce 2002 zahrnuje
stoku AA1 - odkanalizování začátku ulice
Dukelské.
Zpět do města. Než se vrátíme k Vlnapu, uvidíme, jak létem počínaje vzniká na
místě stávajícího školního dvora víceúčelové veřejné sportovní hřiště s celoročním povrchem. Letos bezpochyby dojde
k úpravě podkladového povrchu a jeho
odvodnění.
pokračování na str. 2

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

2

Březen 2002

Rozpočet města na rok 2002
Položka
Odbor Ekonomický
Státní správa a samospráva
Oddělení SU a ŽP
Živnostenský úřad
Oddělení školství a SV
Městská policie + SDH
Kultura a propagace
Oddělení vnitřních věcí
Technické služby
SMM - Hlavní činnost
Celkem hlavní činnost

Příjmy
tis. Kč

Výdaje
v tis. Kč

62223
0
100
50
15648
900
678
2449
5910
0
87958

25176
3468
2394
584
20912
5755
3635
4891
20443
700
87958

OTVaK
69757
Odbor zdravotnictví
6094
SMM - SÚ A ŽP
12706
SMM - Lesy
1623
SMM
9980
Centrální sklad
0
Zůstatek BÚ HOČ k 31.12.2001
645
Celkem hospodářská činnost 100805

79283
6946
1600
1413
11043
520
0
100805

Investice
FRB
CELKEM ZA MĚSTO

38967
6990

38967
6840

234720

234570

Výhled města na roky 2003 a 2004
Rok

Příjmy
v tis. Kč

Výdaje
v tis. Kč

2003
2004

220000
185000

220000
185000

Investiční akce v roce 2002
pokračování ze str.1
Bude vybudován i nový vjezd do areálu přímo proti jídelně. Novým povrchem hřiště
bude guma. Plánovaná sportoviště jsou
hřiště na malou kopanou, tenis, volejbal,
basketbal a dráha 60 m.
Jakmile dovolí počasí, zahájíme rekonstrukci chodníku od nového vjezdu do Witte
přes křižovatku u domu čp. 109 po ulici
Bratří Čapků. Z nových oken, která se budou ještě lépe vyjímat na dokončené fasádě
školní budovy čp. 704 (květen) bude možné
už od poloviny března sledovat práce na
konečných úpravách „školního náměstí“.
V dubnu zahájí investor ŘSD rekonstrukci vozovky na náměstí a Karlovarské. O této
náročné akci, jejích souvislostech, náhradních trasách i parkovištích vás budeme více
informovat v příštím čísle.
Kdo bude muset pokračovat na Karlovy
Vary, zaznamená v rámci rekonstrukce vozovky dokončení chodníku na straně pravé,
i levé. Po odbočku na horní Karlovarskou
vznikne zárodek cyklostezky. Dále zanikne
chodník při nově zazeleňované zdi nalevo
od sjezdu z horní Karlovarské. Nový chodník od křižovatky s ulicí Osvětimskou ukončí záliv s autobusovou zastávkou naproti "Rolavě". Práce začnou v dubnu.

15. března zahájí
SSŽ, a.s.
rekonstrukci
ulice Karlovarská
a náměstí - Jih
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V květnu začnou práce na rekonstrukci
vodního zdroje nádrže Limnická. Nádrž
sama projde gruntovní očistou a opravou,
stejně tak jako okolí. Po létě chystáme
investici do ledové plochy tak, aby bylo
ještě na podzim možno užít zimní stadion,
byť zatím dle počasí, ke svému účelu.
Zpět na náměstí. Celková rekonstrukce
chodníků severní části začne na konci
dubna. Zelený pás před OD Horal nahradí
nová parkovací místa.
Kdo udělá z toho místa v říjnu vlevo
vbok, spatří štít zrekostruovaného domu s
pečovatelskou službou, dříve „Domu hrůzy“.
Zastupitelstvo města učinilo další zásadní krok na cestě k proměně Nejdku. Budoucí tvář ovlivnilo již rozhodnutí a schválení studie širšího centra, které řeší zejména dopravní situaci. Následoval architektonický návrh nového centra. Dva modely byly vystaveny po dobu delší než jeden měsíc
v Infocentru. Občané se jasnou většinou,
stejně jako zastupitelé vyslovili pro Radniční náměstí, přimykající se ke kostelu svatého Martina. Dobré vztahy s vlastníkem
poloviny dotčených pozemků, církví římskokatolickou, farností Nejdek, zaručují
projednání a stavbu bez průtahů. Dohoda
umožní podle všeho začít se stavbou žulové plochy samotného náměstí již v květnu.
Akce bude navazovat na obnovu chodníku
od skály a stavbu „hřebenské“ kašny na průsečíku nového chodníku a mostu přes Rolavu v ulici Nad Rolavou. Tato dohoda také
přinese městu velmi lukrativní pozemek
v centru města. Aby náměstí bylo náměstím, musí být nezbytně vytvořena nová uliční fronta tak, jak ji hrubě naznačil vystavený model. Jednání se soukromými investory jsou velmi zdlouhavá, proto jsme začali
vyvíjet aktivitu sami. V současnosti existuje stavební program, který je předkládán
státním institucím, aby bylo možno sestavit
rozpočet a přehled možných dotačních titulů. Tato varianta je pro realizaci stavby
zatím nejschůdnější.
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Investiční záměr město koncipuje jako
Obecní dům, tedy veřejné městské centrum.
Záměrem je soustředit do tohoto objektu,
Městský úřad, Městskou policii, infocentrum, knihovnu, muzeum s galerií, víceúčelovou zasedací síň a podzemní garáže městský stále tlakově odolný kryt. Případné
přestěhování těchto aktivit znamená, že
město opustí šest stávajících objektů. Pro
stavební program to znamená, že město
potřebuje, aby v obecním domě byly nalezeny: kanceláře pro dvacet pět úředníků,
z toho desetkrát státní správa - režim styku
s občany, kanceláře, služebnu a denní místnost pro šest příslušníků MěP, informační
centrum s jedním zaměstnancem, knihovnu
se zázemím a třemi zaměstnanci, muzeum/galerii se stálou i proměnnou částí s jedním zaměstnancem, víceúčelový sál sloužící
jako zasedací síň pro jedenadvacet zastupitelů a veřejnost, variantně jako koncertní
a obřadní síň pro minimálně padesát návštěvníků i malá zasedací síň pro patnáct
zasedajících.
Finanční záměr je dán realitou. Uvolněné
prostory znamenají vznik minimálně dvacetitří míst pro nové byty, ve variantě s přemístěním ZUŠ by se pak jejich počet zvýšil na
dvacet osm. Vlastní případná investice města
do tohoto domu nepřesáhne náklady na
stavbu těchto bytů. Další prostředky lze očekávat od státu či od soukromých subjektů.
O jednáních vás budeme informovat.
V současnosti probíhá výběrové řízení na
nového nájemce Kulturního domu. Společnou vstupní investici do vnitřního vybavení
i vzhledu budovy (podíl města je milion
korun) plánujeme tak, aby sezóna v novém
mohla začít po prázdninách.

PODĚKOVÁNÍ

Letos se přiblíží dokončení rekonstrukce
ukrytého, leč životně důležitého zařízení,
úpravny vody ve Vysoké Peci. Nová technologie zaručí parametry kvality vody, které splní
i přísná evropská kritéria.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města

Městská policie děkuje za sponzorský
dar farmaceutické firmě Pfizer, který ve
formě léků Banminth a Stronghold prostřednictvím Nadace na ochranu zvířat
získala pro odchycené psy naše odchytová stanice. Dále děkujeme paní Magdě Utíkalové z Nejdku a jejím vnoučatům Kamile a Ondrovi Křečkovým za
věcné dary pro psy v hodnotě dva tisíce
korun. Těší nás, že vám osud opuštěných zvířat není lhostejný.
Jaroslav Ettler, velitel MěP Nejdek
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Z usnesení Zastupitelstva města
z 23. zasedání ze dne 5. února 2002
Dne 21. ledna 2002 se zúčastnila
SOŠ Nejdek turnaje v sálové kopané pořadaného Euregiem Egrensis v německém městě Greiz.
21. ročník turnaje Rudiho Geigera se
konal v nádherné sportovní hale a byl
obsazen celkem devíti mužstvy středních škol a gymnázií z Německa a České republiky. Druhým českým účastníkem byla Střední lesnická škola Žlutice.
Po dramatickém souboji ve dvou skupinách se do finále probojovaly obě
české školy. V souboji trvajícím nekonečných 10 minut nakonec zvítězila
SOŠ Nejdek nad SLŠ Žlutice v těsném
poměru 3:2. Ve finále se hattrick podařil Robertu Haasovi, žáku naší školy,
který byl také vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
V zápasech nás pod vedením učitele
TV Tomáše Naňky reprezentovali Petr
Franz, Martin Myslivec, Robert Haas,
Václav Szebesta, Daniel Rubický, Josef Zajíček, Michal Husár a František
Horváth.
Všem jmenovaným patří dík za vzornou reprezentaci školy.
Tomáš Naňka

Zastupitelstvo města
schválilo
prodloužení mandátu přísedícího Okresního
soudu Karlovy Vary p. Ing. Petra Miky,
Nejdek, na období let 2002 - 2006
prodloužení mandátu přísedícího Krajského
soudu Plzeň p. Jiřího Vincůrka, Nejdek, na
období let 2002 - 2006
prodej bytů včetně stavební parcely
a) jednotka 123/5, náměstí Karla IV. 123
Nejdek, pro Milana a Ludmilu Vocelkovy,
Nejdek, b) jednotka 207/2, náměstí Karla
IV. 207 Nejdek, pro Milana a Ludmilu Vocelkovy, Nejdek, c) jednotka 207/3, náměstí
Karla IV. 207 Nejdek, pro Sabínu Šugarovou
a Attilu Kešelyho, d) jednotka 237/5, náměstí Karla IV. 237 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Nejdek, e) jednotka 237/9,
náměstí Karla IV. 237 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Nejdek, f) jednotka
365/3, Závodu Míru 365 Nejdek, pro Radka
Martínka, Nejdek, g) jednotka 365/4, Závodu Míru 365 Nejdek, pro Radka Martínka,
Nejdek, h) jednotka 365/5, Závodu Míru
365 Nejdek, pro Jaroslava Mrázka, J. Nejdek, ch) jednotka 365/6, Závodu Míru 365
Nejdek, pro Jaroslava Mrázka, Nejdek, i) jednotka 412/1, náměstí Karla IV. 412 Nejdek,
pro Gizelu Nagyovou, j) jednotka 412/3,
náměstí Karla IV. 412 Nejdek, pro Miluši
Holečkovou Uhrovou, Nejdek, k) jednotka
458/2, náměstí Karla IV. 458 Nejdek, pro
Janku Cvingerovou, Nejdek, l) jednotka
764/2, Osvětimská 764 Nejdek, pro Kamila
Mati, Merklín, m) jednotka 764/4, Osvětimská 764 Nejdek, pro Jaroslava Mrázka,
Nejdek, n) jednotka 765/2, Osvětimská 765
Nejdek, pro Ing. Karla Tetura, Loket, o) jednotka 765/3, Osvětimská 765 Nejdek, pro
Ing. Karla Tetura, Loket, p) jednotka 767/2,
Osvětimská 767 Nejdek, pro Jindřicha a
Zdeňku Louthanovy, Nejdek, q) jednotka
964/2, Kollárova 964 Nejdek, pro Radka
Martínka, Nejdek, r) jednotka 964/6, Kollárova 964 Nejdek, pro Jana Fábryho, Nejdek,
s) jednotka 1135/4, Osvětimská 1135 Nejdek, pro Jindřicha a Zdeňku Louthanovy,
Nejdek, t) jednotka 767/13 nebytový prostor
- sklep, Osvětimská 767 Nejdek, pro Jaroslava Babice, Nejdek.
schválilo
a) prodej domu čp. 193 s příslušenstvím
včetně stp. č. v k.ú. Suchá u Nejdku pro
Milana Šandora, Nejdek, b) prodej domu
čp. 681 ul. Dvořákova Nejdek s příslušenstvím, včetně stp. č. 779 v k.ú. Nejdek pro
Jiřího a Kristinu Kalouchovy, Nejdek.

schválilo
pro Pavla a Lenku Sliškovy, Nejdek, prominutí prodlení v platbě kupní ceny za byt b.j.
764/8 do doby vyřízení úvěru, tj. do 28.2.
2002.
schválilo
prodej pozemku - a) pro Tomáše a Martinu
Bourovy, Nejdek, ppč. 2255 část o výměře
1280 m2 v k.ú. Nejdek, b) pro Pavla a Moniku Harabišovy, Nejdek, ppč. 2255 část
o výměře 1520 m2 v k.ú. Nejdek, c) pro Jiřího a Olgu Michelovy, Karlovy Vary, ppč.
501/39 o výměře 194 m2 v k.ú. Lesík, d) pro
Vladimíra a Janu Friedlovy, Karlovy Vary,
ppč. 501/39 o výměře 116 m2 v k.ú. Lesík.
neschválilo
prodej pozemku pro Josefa a Alenu Rotovy,
Chodov, ppč. 501/4 o výměře 325 m2 v k.ú.
Lesík, z důvodu restituč. nároku p. Hadžegy.
schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Nejdek
č.1/1997 O provozu vodovodů a kanalizací
vzalo na vědomí
žádost spoluvlastníků domů čp. 1219 a čp.
1220 ul. Rolavská Nejdek o ochranu své
nemovitosti před poškozováním
a schválilo
vybudování ochranného zařízení v délce 20 m
za domem čp. 1220 u hřiště na ppč. 2581/1
v k.ú. Nejdek.
schválilo
pro další řešení náměstí variantu s umístěním novostavby obecního domu.
schválilo
rozpočet města Nejdek na rok 2002 v předloženém znění, tj. celkové příjmy města ve výši
234.720 tis. Kč a celkové výdaje města ve
výši 234.570 tis. Kč včetně dotací vyplývajících ze zákona č. 490/2001 Sb. o státním
rozpočtu ČR na rok 2002, a to sociální dávky ve výši 10.600.000 Kč, školství 1.128.192
Kč a výkon státní správy 2.393.510 Kč. Závazné ukazatele se pro jednotlivé odbory stanovují v rozsahu předloženého znění.
výhledy města Nejdek na roky 2003 a 2004
v předloženém znění.
předkládání pravidelné čtvrtletní informace
o čerpání rozpočtu na rok 2002, včetně
komentáře členům ZM.
Ing. Lubomír Vítek, místostarosta
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Městská knihovna informuje
Od ledna tohoto roku je zřizovatelem
knihovny Město Nejdek. Velmi rádi vás
v knihovně uvítáme. Kromě půjčování
knih poskytujeme ještě další služby. K dispozici je počítač pro veřejnost s připojením na internet a kopírka. Pro děti připravujeme soutěže o zajímavé ceny.
Pro nejmenší jsou k dispozici pohádkové knížky s krásnými ilustracemi. Mohou
si vybrat z barevných leporel, příběhů
z nakladatelství EGMONT (např. 101 Dalmatinů, Tarzan, Herkules, Lví král s ilustracemi Walta Disneye aj.). Pro starší
jsme připravili čtyřdílnou sérii příběhů
oblíbeného Harryho Pottera, staré báje
a pověsti, tajemné příběhy z různých světů a spousty dalších. Mládež od 12 do 15
let u nás najde knihy s fantastickou tématikou například od spisovatelů S. Jack-

sona a I. Livingstona, dobrodružné knihy
K. Maye, J. Foglara a dívky si tu mohou
vybrat z velkého množství dívčích románů od Lenky Lanczové, Stanislava Rudolfa a dalších autorů. K dispozici jsou všem
i knihy naučné. Můžete si zapůjčit knihy
o vědě, filozofii, náboženství, přírodě
a ekologii, zvířatech, lékařství, technice,
umění, sportu, cizích jazycích a dalších
vědních oborech. Samozřejmě i dospělí
si v naší knihovně vyberou ze široké
nabídky beletrie, časopisů a naučných
knih. Doufáme, že i přes starosti všedních dnů, sledování televizních programů
a hraní počítačích her si k nám vy nebo
vaše dítko najdete cestu.
Dovolujeme si také informovat o změně půjčovní doby, která je delší než v loňském roce.

Pondělí
13 - 17 hodin
Úterý
10 - 12 13 - 17 hodin
Čtvrtek
13 - 17 hodin
Těšíme se na vaší návštěvu.

POZOR
Městská knihovna v Nejdku
vypisuje soutěž pro děti
všech věkových kategorií
Soutěž bude mít šest kol. Každé kolo
bude trvat jeden týden. Začátek soutěže je
4. března 2002. V době jarních prázdnin
se nesoutěží (z důvodu nepřítomnosti dětí). Pravidla soutěže budou k dispozici
v knihovně.
Vlaďka Cimprichová

Českomoravská
hypotéční
banka, a. s.
Chcete stavět, opravovat,
nebo koupit rodinný dům, byt či chatu ?
Předplatné tisku, s. r.o. přijme

DORUČOVATELE
pro ranní roznášku novin
a časopisů v Nejdku a okolí.
Vhodné jako VPP
pro důchodce i ostatní.
Telefon a fyzická
zdatnost podmínkou.
Tel. od 7 do 12 hodin - 017/358 51 91
nebo 0602 165 576, 0776 747 347

Firma Witte slavila
desáté výročí od svého založení. Pro zaměstnance byl připraven bohatý kulturní program s občerstvením.

Foto M production

Jsme tu pro vás, zavolejte, napište.
Poradenský servis zdarma. Nízké úroky.
Kontakt: pobočka ČSOB a ČMHB, a. s.
360 21 K. Vary, P. O. box 156
Tel.: 017/311 01 17 - 8, 222, fax: 017/311 02 26
E-mail: pravecek.jan@cmhb.cz

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

TJ VLNAP NEJDEK,
oddíl kopané pořádá

16. 3. 2002 od 20 hodin
v KD JaRo v Nejdku

SPORTOVNÍ
MAŠKARNÍ PLES
Hraje skupina Elen z Chodova
Vstupné: 100 Kč, masky 70 Kč

Den otevřených dveří v gymnáziu v Johanngeorgenstadtu
Dne 9. března 2002 od 9:30
se koná v budově gymnázia
v Johanngeorgenstadtu
den otevřených dveří.
Škola nabízí možnost jednoroční stáže pro české žáky a k návštěvě v tento
den proto srdečně zvou učitelé gymnázia a rada školy.
Pokračuje projekt německo - českého
gymnázia schůzkou pracovních skupin
dne 25. března 2002 projednáním první verze dokumentace.
Ing. Lubomír Vítek, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem členům Sboru dobrovolných hasičů města Nejdku za perfektní
a profesionální práci. Příjemně nás překvapila skvělá organizace, pružnost, obětavost a rychlost s jakou nám pomohli vyčerpávat vodu ze sklepa našeho domu,
kterou jako každý rok způsobila rozvodněná Rodišovka. Nevím, co bychom si
bez jejich pomoci počali. Jsou to lidé,
kteří dobrovolně a ve svém volném čase
pomáhají lidem v nouzi. Díky vám.
Mgr. Eva Vršecká
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JoN - Plán činnosti na rok 2002
Občanské sdružení JoN - "Jde o Nejdek"
oznamuje občanům své nejdůležitější plánované aktivity v roce 2002
A) OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODNÍCH VÝTVORŮ
I. Křížová cesta v Nejdku
1. Vybrat výtvarníka, tvůrce reliéfů pro čtrnáct zastavení na křížové cestě v Nejdku,
a uzavřít s ním příslušnou smlouvu.
2. Oslovit podniky, soukromé podnikatele a mecenáše, aby financovali konkrétní
zastavení na křížové cestě nebo přispěli do Nadačního fondu křížová cesta v Nejdku. K tomuto účelu zhotovit 10 paré nabídek s podrobnou dokumentací ke sponzorování této akce.
3. Předložit Regionální rozvojové agentuře Egrensis návrh na získání dotace z pro
gramu Phare CBC na obnovení křížové cesty v Nejdku.
4. Navrhnout městu Nejdku, aby Odbor správy majetku města, odd. lesy, začal
s odstraňováním dřevin, které na Křížovém vrchu brání rozhledu na město.
OS JoN předloží písemné návrhy na lokality vhodné k tomuto zásahu.
5. Sledovat prostřednictvím zastupitelů - členů výboru JoN - postup města ve věci
převodu zbylé části Křížového vrchu /pozemku s křížovou cestou/ do vlastnictví
města Nejdku.
II. Ochrana starých a památných stromů v Porolaví
1. Informovat širokou veřejnost o starých a památných stromech v P
orolaví, o problematice jejich ochrany prostřednictvím cyklu odborných článků a kreseb v měsíčníku Nejdecké radniční listy.
2. Navrhnout k ochraně dva až tři stromy v katastru Nejdku a pořídit k návrhu předepsanou dokumentaci.
3. Vyzvat majitele těchto přírodních výtvorů k záchraně stromů a úpravě jejich okolí.
III. Nejdecká skála
1. Odstranit náletové dřeviny na nejdecké skále ve spolupráci s římskokatolickou církví, Horskou službou Nové Hamry a Technickou službou města Nejdku.
B) OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
I. Územní plán města
1. Podílet se jako účastník řízení na všech jednáních spojených se změnami územní
ho plánu města Nejdku.
II. Úpravy náměstí Karla IV.
1. Připomínkovat různé varianty řešení "radničního" a "školního" náměstí (součástí
dnešního náměstí Karla IV.), navržené arch. Romanem Kouckým
C) PROPAGAČNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST
1. Pořizovat systematicky fotodokumentaci Nejdku a Porolaví včetně záběrů nové
výstavby občanské i průmyslové, pořizovat fotografie pro zvýšení cestovního ruchu.
2. Pořizovat a archivovat videozáznamy o důležitých událostech v životě města.
3. Podílet se na překladu a českém vydání "Pilzovy kroniky" (Josef Pilz, Geschichte
der Stadt Neudek - vyd. 1911 a 1923).
4. Do toponomastické komise města Nejdku delegovat nejméně tři členy OS JoN.
5. Pravidelně informovat občany o činnosti JoN v tisku a v rozhlase.
Schváleno výroční členskou schůzí OS JoN dne 17. 1. 2002.

Kdo byl milován
nebude nikdy zapomenut
27. 2. tomu byl rok,co nás navždy opustila naše milovaná sestra, teta, přítelkyně

Růžena Štiglincová
bývalá členka svazu invalidů.
Za tichou vzpomínku děkuje sestra
Margita Lukešová s rodinou.

Březen 2002

Milan Michálek, předseda

Kolik náměstí má Nejdek? Jaký bude "obecní dům"?
Zajímají - li vás odpovědi na tyto otázky, přijďte na veřejnou členskou
schůzi občanského sdružení JoN - "Jde o Nejdek"
ve čtvrtek 7. března 2002 v 17:17 hod. do kinokavárny Nejdek.
Účast přislíbil starosta města Mgr. Luděk Sequens

Březen 2002
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Lípa malolistá u benzinové stanice
(O=458cm /ve výšce 130cm/, O=560cm /při zemi/, V=28m)
Svými rozměry nejmohutnější lípa Nejdecka roste vpravo od silnice ke
Karlovým Varům, blízko čerpací stanice. Stojí na hraně terasy zpevněné
kamennou zídkou a podchází ji stezka přes potok Limnici k zahrádkám
pod sídlištěm. Lípa má pěkně stavěný válcovitý kmen, rozbrázděný podélnými spárami a starými zarostlými puklinami. Kořenové náběhy jsou krátké, nevýrazné. Hlavní kmen se dělí ve výšce 3,5 - 4m do tří vrcholů (terminálů). Zde, v sedle mezi dělícími se kmeny, je však patrná nejen trhlina, ale
i drobné oválné otvory, podle kterých můžeme tušit, že kmen je alespoň
zčásti vyhnilý. Koruna lípy je mohutná, díky nesymetrickému růstu terminálů nepravidelná. Přestože jde o statný strom, lze jej snadno přehlédnout,
protože je zčásti zarostlý mladým náletem dřevin. Každopádně si zaslouží
větší pozornost a péči (včetně konzervačního zásahu). Vyhlášení lípy památným stromem by mělo být samozřejmostí.
kresba: MUDr. Vladimír Lepš
RNDr. Jaroslav Michálek, OM Sokolov

Galerie N211 vás zve na . . .
. . . večery poezie v čajovně

. . . výstavu Zkamenělý svět

Slovo, coby jakýsi základ dorozumění mezi lidmi, patří neodmyslitelně k sebevyjádření již od nepaměti. I jediné může znamenat mnoho, o co však nabude, pokud je vyskládáno do veršů. Dostane zvuk, vytvoří příběhy, rozpumpuje myšlenky….
a o ty tu běží. Každou třetí sobotu v následujících měsících vždy
v sedm hodin večer v nejdecké čajovně při Galerii N211 se můžete nechat prostoupit slovy, které vás sice zahrnují snad co
chviličku ve vašem životě, ale mají zvuk?
Dovoluji si vás tímto srdečně pozvat na "večery poezie". Poprvé v sobotu 23. března v 19 hodin v čajovně při Galerii N211 při
verších Jaroslava Seiferta.
Helena Čubová

Dovoluji si vás pozvat na již třetí naučnou výstavu v Galerii
N211, tentokrát s tématem pravěkých zkamenělin. Tato přírodovědná expozice má velmi osobitý výtvarný charakter, který vychází z ilustrací a kreseb Zdeňka Buriana a je dílem Martina Březiny. Výstava je velmi bohatá svou náplní - najdete zde ukázky trilobitů, zkamenělých dřev, pravěkých listů otištěných v pískovci či
otisky ryb a schránky mlžů. Podstatnou část expozice tvoří jantary s fosilními nálezy hmyzu starého 60 mil. let, které si můžete
prohlédnout pod mikroskopem. Galerie je otevřena každý pátek,
sobotu a neděli od 16 do 21 hodin. Skupiny si mohou domluvit
individuální návštěvu na tel. 017/3825750.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Eva Smilková

RADNIČNÍ LISTY

FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, náměstí Karla IV.241
tel. 017/3925216; Po - Pá od 10 do 17 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
vernisáž výstavy 9.3. v 17 hodin
Irena Ondová
Náš svět
MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Karla IV. 238, tel. 017/3925 702
St - Ne od 9 do 16 hodin

Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.

VÝSTAVA
do 21.4. 2002
Lebky - skryté umění přírody
Přírodovědné exponáty
ze soukromé sbírky
zoologa Mgr. Pavla Zubera
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„Pchá“, pronesla Verunka pohrdavě
a tímto jedinym slovem rozmetala
moji představu romantického výletu
podél řeky Čulišmanu.
Prst pak neomylně zapíchla do mapy
v místě, kde se nachází nejvyšší hora
Altaje a Sibiře vůbec, bájná Bělucha.
„Sem pojedeme“, pronesla důrazně.
„Místo rybářského prutu si vezmi
mačky a cepín.“

d i a p r o j e k c e
16.3. 2002 v 18 hodin - Radek a Monika Čermákovi (kino Nejdek)

KINO NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel.:017/3925216
program kina viz stranu 9

POHÁDKA PRO DĚTI
Neděle 24.3. 2002 v 15 hodin
Pohádky ze zahrádky
Divadelní pohádka
Karlovarského hudebního divadla
nejen pro děti
Velký sál, vstupné 20Kč
DIAPROJEKCE
16.3. 2002 v 18 hodin
Altaj
Radek a Monika Čermákovi
GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 017/3825750
Otevřeno: Pá - Ne 16 - 21 hodin

VÝSTAVA
Březen
Zkamenělý svět
Výstava, která ukazuje nepatrné
zlomky z dávné historie naší planety
23.3. 2002 v 19 hodin
Večer poezie
Helena Čubová - večer s J.Seifertem
KRUH PŘÁTEL HUDBY
19.3. 2002 v 19 hodin
České smyčcové duo
Lucie Hůlová - housle
Martin Sedlák - violoncello
Program: Vivaldi, Mozart,
Martinů, Honegger
Vstupné 50 (30) Kč, sál ZUŠ

Dobrovolníci
v (občanské) společnosti
30 dní pro občanský sektor
Přestože se naše listy převážně věnují regionální problematice, rád bych se zde zmínil o jedné celorepublikové akci, která však zasahuje i na Nejdecko. A to o kampani
s názvem „30 dní pro občanský sektor“, která probíhala po celý únor. Letos bylo jejím
tématem „Dobrovolnictví a dobrovolná služba“ v návaznosti na Mezinárodní rok dobrovolníků. Dobrovolnictví je v podvědomí převážné části veřejnosti vnímáno jako něco
nenormálního, neznámého. Na základě dobrovolné práce a nadšení ovšem i v našem
městě vzniká mnoho zajímavých aktivit, které si zaslouží pozornost. Dobrovolníci
působí převážně v oblasti sociální, sportovní nebo kulturní. Patří sem například členové různých občanských sdružení (OS), dobrovolní hasiči, trenéři sportovních oddílů mládeže ale také mnoho neorganizovaných nadšenců.
Jak to tedy vypadá na poli kulturním v Nejdku.
Právě díky velkému nadšení a úsilí OS JoN byl založen nadační fond díky kterému
se snad dočká obnovy Nejdecká křížová cesta. Už téměř čtyři roky existuje v Nejdku
soukromá galerie N211, která spolu s OS Vyhlídka uspořádala pro nejdeckou veřejnost
nejen mnoho zajímavých výstav a expozic ale také několik výtvarných kurzů a víkendových akcí. Jedním z posledních počinů Vyhlídky je otevření čítárny a čajovny. Ta se
nyní stává platformou a místem setkávání mládeže, která se chce na kulturním životě
města také podílet. Nově pořádané večery poezie jsou toho neklamným důkazem.
A co třeba dnes již tradiční Vánoční jarmark? Přemýšleli jste o tom, proč má tak
zvláštní příjemnou atmosféru a proč se liší od podobných akcí v regionu? Vánoční jarmark je totiž od svého počátku z velké části postaven na dobrovolné práci a nadšení
několika málo neorganizovaných dobrovolníků, kteří rádi rozdávájí radost.
Proč se ale vlastně neziskové organizace v rámci své kampaně nepropagují na našich
stránkách sami? Asi to bude tím, že pro neustálé shánění peněz a práci na svých projektech na sebe tak trochu zapomínají. Za všechny, kterým vaše aktivita není lhostejná, děkuji vám, kteří v duchu starého hesla „Ni zisk, ni slávu“ věnujete svůj čas, úsilí
a prostředky této bohulibé činnosti.
Dobrovolná práce pro druhé není ničím nenormálním. Dobrovolnictví je naopak
běžným, potřebným a žádoucím jevem v každé fungující (občanské) společnosti.
O akcích a plánech některých občanských sdružení si více přečtete na str 6 a 7.
Zdeněk Pánek

vstupné
vstupné:
filmy
označené
:52
57
55
57+1Kč
+ 1Kč
1 Kč,
1Kč,
Kč
ŠUP
ŠUP
ŠUP
jsou širokoúhlé
81100
72
minut,
122
90
minut,
102
116
minut,
minut,
titulky
minut,
česká
titulky
titulky
titulky
verze
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pomoci pacientce Elizabeth, mladé ženě, která už prošla řadou procedur s mnoha
chybnými diagnózami. Conrad je přesvědčen, že v jejím případě něco nehraje. Následuje únos Conradovy dcery. Psychiatr přestává být v případu pouhým lékařem.
vstupné: 52 + 1Kč, ŠUP
108 minut, titulky
nevhodný do 15 let

22. pá 17.30, 20.00

BŘEZEN
4. po 17.30, 20.00

TRAINING DAY

USA - Každý den se v amerických ulicích odehrává válka mezi obyvateli, drogovými
dealery a policisty. jedním z nich je seržant Alonzo Harris (D.Washington). Po letech
služby ví, že legální boj s narkomafií je nedostačující. Má zaučit idealistického nováčka Jakea (E.Hawk). Ten se během jediného dne propadne až na dno světa narkotik
a Alonzo se musí konečně rozhodnout, na které straně barikády vlastně stojí…
122 minut, titulky
nevhodný do 12 let
vstupné: 52 + 1Kč, ŠUP

7. - 8. čt, pá 17.30, 20.00

MOULIN ROUGE

USA - Fascinující, pikantní a tragikomický příběh Baze Luhrmanna je oslavou pravdy, krásy, svobody a především lásky. Moulin Rouge - tančírna, noční kabaret, bordel... Nejkrásnější kurtizána Satine (Nicole Kidman) a básník Christian (Ewan McGregor) - a nad střechami Paříže se zrodila láska. To nejkrásnější, co můžeš udělat, je
lásku dát a v lásce být milován! Osud se však vytasí s falešnou kartou.
vstupné: 57 + 1 Kč, ŠUP
122 minut, titulky
nevhodný do 12 let

11. - 12. po, út 17.30, 20.00

DENÍK PRINCEZNY

USA - Nenápadná a nemoderní studentka Mia je terčem posměchu spolužaček a zbytečně vrhá zamilované pohledy na třídního playboye Joshe… Když tu se náhle objeví
babička z Evropy, aby předala Mie šlechtický titul po otci, kterého nikdy neviděla.
Zůstane Mia obyčejnou studentkou nebo se promění v krásnou princeznu a převezme vládu ve vzdálené zemi? Režie: Garry Marshall.
vstupné: 55 + 1Kč, ŠUP
116 minut, titulky
přístupný

14. - 15. čt, pá 17.30, 20.00

25. - 26. po, út 17.30, 20.00

PRCI, PRCI, PRCIČKY 2

USA - Všechno co jste o sexu nikdy nechtěli vědět! Mají za sebou první ročník univerzity, ale jejich milostné problémy se příliš nezměnily. Vyřeší je během prázdnin
v domku na pláži?
vstupné : 57+1Kč
100 minut, titulky
nevhodný do 15 let

27. - 28. st, čt 16.00, 18.00

NÁVRAT DO ZEMĚ NEZEMĚ

USA - Jedny z nejoblíbenějších animovaných postav se vracejí na filmové plátno. Dvanáctiletou Jane unese zlý kapitán Hook a použije ji jako rukojmí, aby se zmocnil svého
soka… Naštěstí Peter Pan, víla Zvoněnka a Ztracení chlapci jí přijdou na pomoc.
Nemohou ji ale nutit, aby začala věřit kouzlu fantazie.
vstupné: 55 + 1 Kč
72 minut, česká verze
přístupný

29. pá 17.30, 20.00

ČOKOLÁDA

USA - Přišla se severním větrem, aby do jejich řádných a poslušných životů vnesla
pokušení, vábení k radosti a odvahu k odkrývání utajených vášní. Čokoláda je o tom,
jak jediné sousto dokáže změnit život… Juliette Binochetová v poetické pohádce Lasseho Hallströma o lidech, kteří mají větší strach žít než zemřít.
102 minut, titulky
přístupný
vstupné: 57 + 1 Kč

Představení pro děti
29. pá 9.30
ČR - pohádkové pásmo

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
73 minut

vstupné : 9 + 1Kč

AMÉLIE Z MONTMARTRU

Francie - SRN - Amélie (A. Tautou) žije ve čtvrti Montmartre, která je světem sama pro
sebe. Je číšnicí v malém bistru a zdraví sousedy, jako na malé vesnici. Améliin život
se změní v jediném okamžiku. Rozhodne se pomáhat lidem a napravovat svět. A v moři dobrých skutků se osud usměje i na ni. Zamiluje se!
vstupné: 52 + 1Kč
81 minut, titulky
přístupný

19. - 20. út, st 17:30, 20.00

SCARY MOVIE 2

USA - Loňská parodie na horory má pokračování. Jeho tvůrci bratři Wayansové si tentokrát udělali legraci z nadpřirozného světa. Šílený vědátor Tim Curry sezve své přátele do strašidelného domu, aby zde strávili noc ve stylu Zámku hrůzy. Je jasné, že
v kultovních filmech jako Vymítač ďábla, Poltergeist nebo Hannibal nezůstane kámen
na kameni.
vstupné: 57 + 1Kč
90 minut, titulky
přístupný

NEŘÍKEJ ANI SLOVO

USA - Zpočátku se renomovaný psychiatr Conrad (Michael Douglas) pouze snaží

TÝDEN FILMŮ
PRO DĚTI V DOBĚ
JARNÍCH PRÁZDNIN

Připravujeme na duben 2002
MANDOLÍNA KAPITÁNA CORELLIHO, TRAFFIC: NADVLÁDA GANGŮ, Z PEKLA,
PÁN PRSTENŮ, PRAVÁ BLONDÝNKA, VANILKOVÉ NEBE, VÝLET, DRACULA,
SPY KIDS, PŘÍŠERKY s.r.o.
filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé
http://www.kinoserver.cz; http://www.kina365dni.cz

11. po 102 DALMATINŮ
12. út NENÍ KRÁL JAKO KRÁL
13. st ATLANTIDA: TAJEMNÁ ŘÍŠE
14. čt Dr. DOOLITLE 2
15. pá JAK ŽOFKA POŘÁDALA SLAVNOSTNÍ...

Filmová Čokoláda

Denně od 9:00
(v případě velkého zájmu
opakování produkce
vždy od 11 hodin)
Vstupné 10 Kč

(Příběh obyčejných lidí s neobyčejným přístupem k životu)

Nebojte se zavítat do nejdeckého kina na poetický film ze severofrancouzského městečka režiséra Lasse Hallströma.
Lasse Hallström nejspíš nenatočí drsné, bolestné a realistické drama. Vzpomeňte na jeho Gilberta Grapea, kterého žrala
neschopnost vzdát se odpovědnosti za svou nechutně otylou matku a retardovaného bratra a opustit tak zatuchlou díru, v níž
uvízl. Nebo na doktora Larche a mladého Homera, kteří v Pravidlech moštárny řeší problém odpovědnosti za životy své i jiných.
A jaká bude jeho nejnovější Čokoláda? Do malého francouzského městečka Lanquenet, kde vládne posledních sto let zákon
klidu a nic se nemění, přivál ostrý severní vítr ženu jménem Vianne (Juliette Binochetová). Přišla do šedého města v červeném
plášti s kapucí a s dcerkou Anouk, a s ní přišlo něco, co onen místní klid mělo rozrušit v samých základech.
Proměnila tmavý krámek v barevné, exotické a svůdné pokušení. Její čokoládové bonbony, plné dráždivých chutí vzbuzujících
podivné vzrušující představy i dávno zapomenutá tajemství, se staly okamžitě předmětem touhy i odsouzení, jako jejich tvůrkyně.
Dosud spořádané a poslušné společenství města se začne dělit. Jedni tuší ve Vianně ohrožení klidu a slušnosti městečka a snaží
se mladou ženu vypudit. A ti druzí? Ti nachází odvahu vejít, ochutnat čokoládu a s ní život, odvahu změnit svůj osud a být šťastni. Nechte se okouzlit poetickou pohádkou o lidech, kteří mají větší strach žít než zemřít.
Pavlína Francová

přístupný
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MOBIL SHOP - VIDEOPŮJČOVNA
nám. Karla IV. 90, Nejdek, tel. 017/ 392 54 35

kompletní nabídka TWIST a GO sad
dobíjecí kupony GO, TWIST, OSKAR
neblokované telefony NOKIA, ERICSSON
příslušenství k mobil. telefonům
k mobil. telefonům dárky
výkup telefonů, komisní prodej
kompletní záruční i pozáruční
servis mobilních telefonů

PRODEJ NA SPLÁTKY - VYŘÍZENÍ DO 10 MIN.
ZŘIZUJEME
KARTY
PASOVÉ FOTOGRAFIE OKAMŽITĚ

VIDEOPŮJČOVNA V PROVOZU !!!
Pondělí - Pátek 8 - 12; 13 - 21
Sobota 8 - 12; 14 - 21
Neděle 14 - 21
Půjčovné od 25 Kč. Novinky 30 Kč.
Stálí zákazníci - SLEVA!

OBCHODNÍ CENTRUM ROLAVA
Karlovarská ul., Nejdek

Od 4.3. do 31.3. 2002 proběhne
v naší prodejně soutěž pro zákazníky.
Ve hře jsou hodnotné ceny: video, mixér, vysavač,
atd. Zúčastnit se může každý zákazník, který nakoupí zboží v hodnotě 400 Kč. Slosování proběhne
9.4. 2002. Výherci budou kontaktováni od 15.4.
2002. Dále si vám dovolujeme nabídnout každý
měsíc 50 výrobků v akčních cenách.
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