SLOVO Z RADNICE
KOLAUDACE
Stojíte v Chvatěrubech na břehu nad
docela nevinně tekoucí Vltavou a díváte se
nahoru do třetího patra domu s masivní
kamennou podezdívkou. Dvanáct metrů
od hladiny. Zakrýváte si oči před sluncem,
zakláníte hlavu a díváte se znovu a znovu
na tu vlnkovanou linku v tak neskutečné
výšce. Je to zásadní životní pocit. My lidé
nemáme věci v rukou. Něco nás přesahuje
a čas od času přijde na naše díla kolaudace. Tak jako metr za metrem na náměstí
odkrýváme všechny ty resty, hříchy a lajdáctví uplynulých skoro šedesáti let a musíme je konečně jednou, byť draze definitivně opravit a zaplatit, odkryla potopa
deště pěti dnů všechna slabá místa našich
staveb. V obci Zálezlice, kde je Nejdek teď
také doma, stála šestimetrová masa vody
týden. Všechno se vyhodí a domy - domečky, hromádky z bláta a slámy. Z šedesáti
zůstane možná deset. Vše čemu věřili a měli za pevné, je pryč. Co se skrývalo pod fasádou, všechny nedodělky a lži, voda vyjevila
všem na oči. Co bude? Ptají se nesměle?
Stavět je potřeba pořádně a na správném
místě a z gruntu. Ale najdou k tomu sílu?
Nemají nic než sebe.
Bourací práce zatím pokračují. A jako
vždycky. Je to tak snadné. Je tolik chytrých a generálů po bitvách a žvanilů s trestními oznámeními, a čestných soběstředných s ohledy naivně neužitečně nepoužitelných a mlčících většin.
Jednoho dne bude ale potřeba budovat
a dívat se dopředu a hlavně přiložit ruku,
ne jen „ústa", k dílu. Budou se muset skutečně rozhodnout. Všechno na své jméno.
Bez schovávání za dav a petice. Ten staví.
Ten nikdy nepostaví. Ten jenom boural.
Lidé místní se toho dne bojí. Všichni cizí
totiž odjedou a oni sami budou muset rozhodnout, co dál. Ukáže se, kdo je co zač.
Bude se to muset ukázat. Každá ruka je
potřeba. Jakkoli. Ale když už někdo nechce, nebo nemůže, tak ať alespoň neškodí a nerozbíjí. I to je pomoc. Zatím. Sejdeme se na stavbě. Nebo vůbec.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města

12.8. 2002. Voda stoupá. Rolava kolem sedmnácté hodiny ještě „poslušně“ protékala svým korytem.

Povodeň v Nejdku a jinde
V noci z 12. na 13. srpna přišla do poloviny Čech pohroma. Povodeň, která
začala v jižních Čechách pod Šumavou, dramaticky vyzkoušela záchranný
systém celé země. I v Nejdku jsme měli pohotovost, byly vyhlášeny postupně
všechny stupně povodňové aktivity, ale katastrofa nás tentokrát minula.
Povodňová komise města byla svolána
starostou ve 22:30 dne 12. srpna. Současně
byly aktivovány výkonné složky záchranného systému v Nejdku, to je sbory dobrovolných hasičů v Nejdku, a v Pozorce,
Městská policie v Nejdku a pohotovostní
četa technických služeb. Na základě rozhodnutí povodňové komise byly ve 23:00
zahájeny záchranné práce na jednotlivých
ohrožených místech. Protože hladina řeky
Rolavy trvale stoupala, začaly se budovat
ochranné hrázky z pytlů s pískem u garáží
za Kulturním domem, u Swissformu, u autoopravny Automont Beca. V oblouku řeky u firmy Franta za pomoci firmy L&B
byla nasypána ochranná hrázka z lomového kamene. Neohroženějším místem je
území dolní Suché a Pozorky, odkud byli
o půlnoci evakuováni obyvatelé zatápěných domů. Současně hasiči z Pozorky

ukládali pytle s pískem okolo ohrožených
domů. Při neustále stoupající hladině byli
v jednu hodinu evakuováni obyvatelé
domu čp. 80 na nábřeží, protože byly
obavy ze zřícení nábřežní zdi.
Po druhé hodině ranní, kdy hladina Rolavy kulminovala na 150 cm vodočtu ve
Vlnapu, déšť slábl a hladina počala klesat.
Po třetí hodině ranní byla ukončena činnost povodňové komise, pouze Městská
policie sledovala dále vodní stavy na Rolavě a Rodišovce.
Během dopoledne 13. strpna byly postupně odvolány II. a I. stupeň povodňové
aktivity, protože hladina Rolavy klesla na
úroveň pouze mírně zvýšeného průtoku.
Regulace řeky Rolavy i tentokrát svou
úlohu splnila - v Nejdku nedošlo k vylití
řeky ze břehů a ani k větším škodám.
pokračování na str.2
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Povodeň v Nejdku a jinde
O tom, že tomu tak nemusí být vždy, se
přesvědčili naši dobrovolní hasiči, kteří se
zúčastnili se svojí technikou odstraňování
následků povodně ve městě Kralupy nad
Vltavou a okolí.
Šestičlenné družstvo pod velením pana
Zdeňka Macháčka vyjelo ve čtvrtek 15.
srpna a ještě týž den začalo podle pokynů
krizového štábu pracovat v zatopených
Kralupech. Hasiči pracovali v postižené
oblasti týden, až do čtvrtka 22. srpna 2002.
Povodeň je za námi, teď je čas na solidaritu a pomoc postiženým. Jsem rád, že
mohu na tomto místě poděkovat hasičům, kteří zasahovali v Nejdku v noci
z 12. na 13. srpna i všem ostatním, kteří
té noci svojí prací přispěli ke šťastnému
konci povodně v Nejdku. Psát slovo šťastný v souvislosti s povodní není obvyklé,
ale vězte, bylo to štěstí. Jmenovitě chci
ale poděkovat družstvu hasičů, kteří na
vlastní oči viděli následky tam, kde štěstí
neměli, panu Macháčkovi, panu Kynclovi, panu Nápravníkovi, panu Kaufmannovi, panu Silovskému a panu Palasovi.
Že jejich pomoc byla na profesionální
úrovni, účinná, efektivní i hluboce lidská,
mám potvrzeno i z krizového štábu
v Kralupech nad Vltavou. Pánové, děkuji!
Rada města dále na svém jednání rozhodla o pomoci postiženým obcím formou zajištění techniky na úklid následků
povodně v Kralupech nad Vltavou a okolí.
K tomuto účelu oznámila konání veřejné
finanční sbírky, do které město Nejdek
vloží 100 000 Kč z rozpočtové rezervy.
Tato pomoc se rovněž již uskutečnila ve
spolupráci s firmou L&B spol. s r.o. z Mezirolí, kdy od středy 21. srpna 2002 pracoval nakladač, kontejnery a nákladní automobily na odklízení trosek a naplavenin
v obci Zálezlice u Kralup nad Vltavou.
I této skupině, složené z členů městské policie Nejdek a strojníků firmy L&B a vedené
panem starostou Sequensem a jednatelem
panem Lexou, patří dík.
Ing. Lubomír Vítek, místostarosta

Město Nejdek
Rada Města vyhlašuje na svém obvodu na základě zákona 117/2001 Sb.

Veřejnou finanční sbírku na pomoc
povodněmi postiženým oblastem
města Kralupy nad Vltavou
Finanční prostředky budou určeny na krytí provozních nákladů techniky,
kterou zajistí a zaplatí z vlastních a vámi sebraných zdrojů město.

Své příspěvky můžete skládat na povodňový účet města

č. 78-2513550277/0100,KB Karlovy Vary,
založen 19.8.2002 do 31.12. 2002 nebo přímo v pokladně i mimo úřední dny.

VYBRANÁ ČÁSTKA K 27.8. 2002 ČINILA 251.050 Kč

Co bude s Horalem ?
Podle sdělení majitele advokátní kanceláře Tocik & Partner pana Martina Tocika,
který je právním zástupcem firmy CORNIA, s.r.o., bylo o prodeji „Horalu" rozhodnuto majiteli s.r.o.CORNIA již v březnu tohoto roku. V květnu byla jednání s potenciálními kupci zúžena na a.s. AHOLD Czech Republic, která potvrdila písemně zájem
o koupi nemovitosti s uvedením kupní ceny a datem její splatnosti. Protože předání
prodejny a.s.ACR mělo proběhnout k 1.7. 2002, Cornia s.r.o. uzavřela samoobsluhu
ve druhém týdnu června, aby do konce června mohla vyklidit zařízení. Při jednání dne
13.6. však a.s. ACR předložila podmínky, které nebyly pro s.r.o. CORNIA přijatelné,
neboť obsahovaly požadavek současného prodeje Městské tržnice v Karlových Varech.
Od 14.6. 2002 do 23.7. 2002 proběhla další jednání se zástupci a.s. ACR, bohužel však
nedošlo k žádné konkrétní dohodě. CORNIA, s.r.o. není schopna v současné době po
několika nevratných krocích, tj. prodeji zařízení, propuštění zaměstnanců, samoobsluhu Horal opět provozovat.
S ohledem na uvedenou situaci společnosti Cornia s.r.o. bude zřejmě samoobsluha
Horal uzavřena delší dobu. Přestože město nemá možnost ovlivnit jednání obchodních společností, budeme se touto situací zabývat na jednání Rady města.
Ing. Lubomír Vítek

Byty v Chodově
Město Chodov nabízí prodej rekonstruovaných bytů v panelovém domě v ulici Obránců míru čp. 682 - 683 do osobního vlastnictví. Byty jsou od velikosti 35 m2 (306 tisíc
Kč) do velikosti 71 m2 (618 tisíc Kč). Prodej
je možný i na splátky - cca 1/3 kupní ceny
při podpisu smlouvy, zbytek v měsíčních
splátkách po dobu 15 let.
Od 1.9. do 30.9. probíhá v Nejdku

Pracovní četa a technika před odjezdem
do Zálezlic u Kralup.

PLOŠNÁ DERATIZACE (hubení škodlivých
hlodavců) podle obecně závazné vyhlášky
č.2/1997. Upozorňujeme na povinnost
nechat provést preventivní ochrannou deratizaci ve všech objektech provozů firem,
institucí, majitelů, či správců domů, sdružení nájemníků a to na vlastní náklady. Věnujte
též zvýšenou pozornost této době úklidu
sklepů, skladů, výrobních provozů atd.
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Změna provozovatele kvalitu služeb nezhorší
Rada města na svém 64. zasedání schválila pronájem zařízení dosud provozovaných Odborem teplofikace, vodovodů a kanalizací společnosti AYIN, s.r.o.
Zeptali jsme se současného vedoucího Odboru OTVaK a jednatele firmy
AYIN, a.r.o. Jiřího Čížka, budoucího nájemce uvedených zařízení, jak se tato
změna dotkne odběratelů.
Proč jste se rozhodl nést břímě odpovědnosti za vodu a teplo v celém městě? Proč
do toho jdete?
Organizační změny, které ve Městě Nejdek
probíhají celé toto volební období, se v letošním roce dotkly i hospodářské činnosti
města. Tyto změny vyvolaly a stále ještě
vyvolávají diskusi mezi širokou veřejností
tohoto města. Na tyto změny má každý
svůj názor včetně mě. Protože ale rozhodnutí je v kompetenci vedení města, měl jsem dvě
možnosti: buď nechat věcem volný průběh a čekat, kdo pronájem získá, nebo se sám
zúčastnit výběru. Zvolil jsem tu druhou možnost.
Nejedná se jen o teplo a tedy relativně nový parovod, ale také o značně zastaralý vodovodní řád. Bude se pokračovat v investicích? Kdo je bude garantovat?
Jak vyplývá ze smlouvy o pronájmu, bude se část odpisů z pronajatého majetku ukládat
na zvláštním účtu. Tyto finanční prostředky budou sloužit na investiční záměry, o kterých bude spolurozhodovat město. Dále město bude žádat o dotace na rekonstrukci
úpravny vody Limnická a popř. další dotace podle státem vyhlašovaných programů.
Z toho vyplývá, že nehrozí zastavení investic.
Ovlivní změna subjektu provozovatele kvalitu provozu? Více odstávek, rychlost odstraňování havárií apod?
Změna provozovatele v žádném případě neovlivní kvalitu provozu, který bude zajištěn
v minimálně takové kvalitě jako dosud.
To, co občany především zajímá, je cena tepla a vody. Kdo a jak je bude určovat? Bude
se zdražovat?
Z mé strany bych chtěl cenu tepla a vody udržet na co nejpřijatelnější úrovni ke spokojenosti obou stran. Přesto je v nájemní smlouvě omezující opatření, které vztahuje
růst ceny tepla k nákupní ceně páry ze Sokolovské uhelné a cenu vodného a stočného k nárůstu ceny za čištění odpadních vod po dobu pěti let. Dle cenových předpisů
ČR patří tyto ceny mezi ceny regulované a nehrozí jejich nekontrolovaný nárůst.
Vaše případné další dotazy vám Jiří Čížek rád zodpoví. Sídlí v budově polikliniky v prvním patře.
red

Odškodnění za nucené práce
a jiné újmy z prostředků Německé nadace
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na odškodnění za nucené práce a jiné újmy
z doby 2. světové války z prostředků Německé nadace, které vyřizuje Česko - německý fond budoucnosti, vám sdělujeme, že:
- odškodnění za nucené práce a jiné újmy pro občany ČR, kteří byli nasazeni na území
Německa a tzv. Protektorátu Čech a Moravy, probíhalo pouze do 31.12. 2001, nyní již
nelze žádost podat. Tiskopisy (žádosti) již nejsou k dispozici na OÚ K. Vary.
- odškodnění za nucené práce pro občany ČR nasazené na území Rakouska z prostředků Rakouské nadace probíhá do 27.11. 2002 a tyto žádosti jsou stále k dispozici na Okresním úřadě K. Vary.
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Silniční hraniční
přechod v Jelení
V červnových Radničních listech jste si
přečetli usnesení zastupitelstva o schválení
silničních hraničních přechodů v Jelení
a Potůčkách. Takto strohé sdělení u mnohých čtenářů vyvolalo otázku, co znamená
takové rozhodnutí. Pokusím se proto nejprve vysvětlit důvody projednávání i pozadí a souvislosti, které mnohé čtenáře
napadnou zejména po článcích v regionálním i celostátním tisku o nové „rychlostní
komunikaci" mezi Zwickau a Karlovými
Vary.
Krajský úřad obdržel v lednu tohoto
roku dokument zpracovaný Saským
ministerstvem pro hospodářství a práci
nazvaný „Koncepce doplňujících silničních
spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“. Dokument zkoumá
stávající silnice na obou stranách hranice
a jejich využití pro přejezdy hranic po
začlenění České republiky do Evropské
unie. Jako místa, kde z obou stran hranice
vedou silnice odpovídající úrovně, byla
v naší oblasti v uvedeném dokumentu popsána Jelení - Oberwildenthal a Potůčky Johanngeorgenstadt. Krajský úřad požádal město Nejdek o stanovisko k otevření
uvedených přejezdů i ke specifikování
požadavků města v souvislosti s uvedenými silničními přejezdy. Město Nejdek je
na silnici č. II./220, která končí na státní
hranici za bývalou obcí Jelení. Otázka
tedy zní, jak ovlivní možnost přejezdu státní hranice intenzitu dopravy v Nejdku.
Zastupitelstvo města svůj souhlas s přejezdem hranice na Jelení a v Potůčkách pro
osobní automobily podmínilo výstavbou
obchvatu města Nejdek. Toto stanovisko
chrání město před nárůstem dopravy
a současně umožňuje využít případné podpory ze zdrojů EU na potřebné dopravní
investice v Nejdku a okolí.
Jinou problematikou je v novinách
několikrát uvedená „rychlostní komunikace Zwickau - Karlovy Vary". Nechci zkoumat „potřebnost" tohoto propojení, faktem je že v žádném rozvojovém dokumentu Karlovarského kraje se o komunikaci tohoto druhu neuvažuje a taková
komunikace není ani v plánech rozvoje
Ministerstva dopravy spojů ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Proto jsem přesvědčen, že k výstavbě uvedené silnice
nedojde.
Ing. Lubomír Vítek, místostarosta
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Ze země tisíce jezer
MEZINÁRODNÍ
PROGRAM
EVROPSKÉ
UNIE

„Co přináší Socrates"
aneb ZUŠ v novém školním roce
Jménem všech pedagogů základní umělecké
školy s potěšením oznamujeme, že jsme byli
opět úspěšní a znovu získali grant pro spolupráci škol v mezinárodním projektu výchovně
vzdělávacího programu EU Socrates.
S novými partnerskými školami tentokrát
z Řecka, Itálie, Norska, Anglie, Belgie a Španělska máme společně zvolené téma „Voda,
pramen života".
Doufáme, že bude námět pro žáky nejen
přitažlivý, nejen vážný, ale hlavně dobrodružný. Po povodňových událostech v srpnu
je i značně aktuální.
Program Socrates je určen pro žáky a studenty, ale i pro pedagogické pracovníky.
Pokud se školy zapojí do některého z více
typů projektů programu Socrates, pak se pro
pedagogy otvírá možnost účasti ve vzdělávacích projektech i kurzech (jazykové, profesní
přípravy, odborné).
Zúčastnila jsem se jazykového kurzu v Irsku, získala mnoho cenných informací o možnostech v oblasti spolupráce škol pomocí
mezinárodních organizací, o vyučovacích
způsobech a metodách v různých evropských zemích a hlavně jsem měla možnost
procvičovat komunikaci v anglicky mluvící
zemi, což považuji za velmi přínosné a nutné
pro všechny pedagogy.
Máte-li zájem o více informací o programech Socrates, informujte se v ZUŠ Nejdek
nebo využijte internetové adresy:
http:/www.csvs.cz/socrates.
Jarmila Janků

Na závěr tříletého projektu Socrates, kterého
se účastní i ZUŠ v Nejdku se konala závěrečná
partnerská schůzka v jedné z těchto zemí - ve
Finsku. Své dojmy a zážitky vám v následujících řádcích přiblíží dvě žákyně ZUŠ, které
byly společně vybrány při setkání ve Francii
v minulém roce.

Naše nejzajímavější dojmy
z návštěvy Finska (20.6 - 25.6. 2002)
První zastávkou ve Finsku bylo hlavní
město Helsinky. Při okružní jízdě jsme si
všimly, že uprostřed města je velký park.
Právě v něm jsme už na dálku viděly podivnou věc. Vypadala jako něco mezi vánočním stromkem a májkou. Když jsme přišli
blíž, zjistili jsme že se jedná o strom k oslavě
slunovratu (finsky juhanvussalko). V Helsinkách se nám ještě líbil kostel vybudovaný ve
skále a dóm s velikým a širokým schodištěm
na senátním náměstí, o kterém Finové říkají,
že je nejhezčí na světě.
V Heimari, poblíž partnerského města
Mikkeli, jsme vyzkoušeli pravou finskou
saunu. Ta se nám na naší návštěvě Finska
líbila ze všeho nejvíce.
V cíli naší cesty, ve městečku Savonlina
v jihozápadním Finsku nás velice zaujala
výstava v galerii Rettretti. Část galerie se
nachází v podzemních jeskyních, ve kterých v té době byla k vidění výstava na téma
„světlo“. Připadaly jsme si jako v jiném
světě. Na nepravidelnou stěnu jeskyně byly
promítány světelné efekty, které se postupně proměňovaly v nejrozmanitější věci,
např. lidskou ruku nebo kostru ryby a pak
najednou v neurčité tvary a barvy a ... Vše
doprovázela hudba.
Finština je krásný jazyk. Naučily jsme se
počítat a dokonce i několik základních vět.
Jsme rády, že jsme se do této krásné země
mohly podívat a odnášíme si zážitky, na které
nikdy nezapomeneme.
Veronika Voláková a Marie Dohnalová

Město Nejdek, Oddělení kultury a propagace, hodlá založit

Dětský divadelní soubor
Zveme všechny děti ve věku
od 10 do 16 let, které mají chuť hrát divadlo, na
první setkání, které proběhne 11.9. 2002 v 17:00
v budově kina. Nemůžete-li se dostavit, náhradní
termín je 30.9. 2002 v 17:00 tamtéž.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Více se dozvíte na tel. 353 925 708
nebo v Městském informačním centru.
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Tisová: borovice limba (O=193 cm /ve výšce 130 cm)
Po nedávno pokáceném buku v Údolní ulici (viz NRL, 7 - 8) jsou v Nejdku i další
zaniklé stromy, na něž bychom neměli zapomenout. Někdy v první polovině 80. let po
roce 1973 zanikl (zřejmě při prudké bouřce) jeden z nejcennějších stromů západního
Krušnohoří, nádherná solitérní borovice limba v Tisové. Zdravý, pravidlně rostlý
strom s hustou, tmavozelenou, typicky vejčitou korunou rostl u rekreační chalupy
MUDr. Partla, v místě ve svažující se louce asi 30m vpravo od silničky spojující Tisovou s železniční zastávkou Sejfy, 700m J od vrcholu Pajndlu. Přestože limba nebyla
vysoká, byla skutečnou dominantou „Horní“ Tisové a po zásluze poutala pozornost
kolemjdoucích. Byla nejvyšší z limb, které si v této oblasti v první polovině 20. století
porůznu vysazovali u chalup Němci (Vysoká Pec, Sejfy, Hřebečná). Vyšší nadm. výška
(820m n.m.) nebyla této borovici na obtíž, vždyť původní vlastí limby jsou horské a subalpinské polohy Alp a Karpat (1400 - 2500m n.m.) U nás se s ní setkáme většinou jen
v parcích, kde se pro svůj vzhled stala poměrně oblíbeným dekorativním stromem
(navíc má 8 - 10mm velká jedlá semena), do volné přírody však byla vysazována jen
pokusně (Krkonoše, Beskydy, Hrubý Jeseník) a nepříliš úspěšně. O to větší je škoda,
že tisovská limba, strom, který mohl být ozdobou Nejdecka, zanikl.
RNDr. Jaroslav Michálek, Okresní muzeum Sokolov

Hasiči z Pozorky oslavili 100 let od svého založení
Ve dnech 16. a 17. srpna 2002 oslavili pozorečtí hasiči 100 let od svého založení. Všichni, kteří se na oslavě sešli, si připomněli léta minulá a spoustu zážitků, na které vzpomínají
a o kterých si rádi popovídají. Úspěchů nebylo málo a práce hasičů z Pozorky byla vždy
ceněna. Je však třeba pracovat dál. Věříme, že se to všem mladým hasičům, kteří dnes v činnosti pokračují, podaří. Trocha historie:
O vzniku dobrovolných hasičů v Pozorce v srpnu 1902
do roku 1946 nemáme žádné zprávy, pouze foto tabla
z roku 1922 z oslav 20. výročí a zápis ve školní kronice
z roku 1932 z oslav 30. výročí. Potvrzením o tomto vzniku je též poznámka v hasičské zbrojnici města Nejdek.
Po válce, v roce 1947 se 10 nadšenců domluvilo na založení hasičského družstva. V r. 1952 byla podána přihláška do sboru požární ochrany. V r. 1962 jsme již měli 35
členů. Dnes máme 51 členů. Za léta činnosti hasičského
sboru bylo zachráněno a vytvořeno mnoho majetku.
Oslavu jsme uspořádali za laskavé pomoci sponzorů.
Děkujeme jim tímto velmi za finanční a věcné dary. Jsou to Město Nejdek, Vlnap a.s., ZPADP a.s., WITTE s.r.o., Hasičský servis Macháček, p. Bradová, p. Neudert, vinárna U Kostela,
autodoplňky p. Kalinič, Peroma, restaurace Krušovice, Hamrovka, Swissform a.s., Televizní
servis p. Pávek, Kniha Music Shop p. Brandl, Al. Nápravník st., Šipi-Stav, večerka p. Sečány,
p.Třeba, p.Pišinger, Metalis, autoopravna Pozorka, p. F. Pitel, HPaSP Service K. Vary, Sluníčko, NČV a.s., UnionPack, Elektromix, J a P Video a restaurace Kukačka. Děkujeme všem,
Kurt Třeba
kteří dobrovolné hasiče podporují a věří ve smysl jejich práce.

1975

2002

Společné výlety
rodičů s dětmi
Datum výletu: sobota 5. října 2002.
Sraz: Nové Hamry nádraží ČD v 9:30 - po
příjezdu vlaku.
Vlak z K.Varů odjíždí v 8:26 z dolního nádraží a v 8:32 z horního nádraží.
Trasa výletu: Nové Hamry - Havran - Rudné
- Čihadlo - Bernov - Nejdek (12 km).
Odjezdy vlaků z Nejdku do K. Varů:
15:08 a 17:10.
Účastnický poplatek: děti - členové KČT
10 Kč, děti - nečlenové KČT 15 Kč, doprovod zdarma.
Pro všechny děti jsou připraveny hry a soutěže, pro všechny malý ohýnek.
KČT Krušné hory, Sokolov
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FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, náměstí Karla IV.241
tel. 017/3925216; Po - Pá od 10 do 17 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Září
Irena Ondrová
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
29.9. - 27.10. 2002
Umělecko - řemeslné prvky
karlovarských domů
sbírka Vladimíra Dleska
KINO NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel.:017/3925216
program kina viz stranu 7

POHÁDKA PRO DĚTI
Neděle 29.9. 2002 v 15 hodin
Pohádky ze zahrádky
Divadelní pohádka
Velký sál, vstupné 20 Kč
GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 017/3825750
Otevřeno: St - Ne 16 - 21 hodin

VÝSTAVA
Do 13.9. 2002
Knapárna sobě
Od 14.9. do 5.10. 2002
Obrazy Jan Kristoforiho
EVANGELICKÝ KOSTEL
KONCERT
24. září v 18:00
Eva Henychová
Recitál mladé, talentované zpěvačky,
kytaristky, skladatelky a šansonierky
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Jubilejní koncertní sezóna v Kruhu přátel hudby
Po roční přestávce ve „vzdělávací" dramaturgii našich koncertů začínáme v této, již 25.,
tedy jubilejní sezóně s novým cyklem koncertů s názvem Mistři české hudby.
Cyklus je rozvržen do dvou koncertních sezón a bude obsahovat pět koncertů české
hudby. Pro 25. koncertní sezónu jsme připravili jako obvykle sedm koncertů (188. - 194.
koncert) včetně slavnostního lednového koncertu k 10. výročí České republiky, kterým
bude otevřen opravený Kulturní dům, a také zájezd na hudební festival do Prahy, tentokrát
na koncert České filharmonie v Rudolfinu.
2002

2003

ZÁŘÍ 17.9.
sál: kostel
Mistři české hudby I.
Mistři českého baroka a klasicismu
LYRA DA CAMERA PRAHA
(cembalo, trubka, violoncello a soprán)
J. D. Zelenka, P. J. Vejvanovský, B. M. Černohorský, V. J. Tomášek, Fr. A Jiří Bendové
sál: ZUŠ Nejdek
ŘÍJEN 15.10.
Mistři české hudby II.
Mistři české klavírní literatury
MIRON ŠMIDÁK - klavír
J. L. Dusík, B. Smetana, B. Martinů,
E. Schulhoff
LISTOPAD 19.11.
sál: ZUŠ Nejdek
ALŽBĚTA FUXOVÁ - housle
MIROSLAV SEKERA - klavír
Světový repertoár

LEDEN 14.1.
sál: velký sál KD
Mistři české hudby III.
Smyčcová kvarteta - česká chlouba
APOLLON KVARTET
Slavnostní koncert k 10. výročí ČR
B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů
ÚNOR 18.2.
sál: ZUŠ Nejdek
JAN OSTRÝ - flétna
LUDĚK ŠABAKA - klavír
W. A. Mozart, J. N. Hummel, S. Bodorová,
S. Prokofjev
BŘEZEN 11.3.
sál: ZUŠ Nejdek
DANIEL WIESNER - klavír
F. Schubert, L. Janáček, I. Stravinskij
DUBEN 15.4.
sál: Galerie N211
Písně s loutnou - Procházka zeměmi renesanční i dnešní Evropy
JARMILA CHALOUPKOVÁ - zpěv
BRIAN WRIGHT (Anglie) - loutna
J. Dowland, P. Verdelot, P. Hofheimer,
A. Michna, B. Martinů, P. Eben aj.

PROSINEC 20.12.

sál: Rudolfinum Praha
Zájezd do Prahy na Festival B. Martinů
ČESKÁ FILHARMONIE

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 bude členům před každým koncertem poštou doručen program s podrobnými informacemi o interpretech. 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 17.9. 2002 v 19 hodin v evangelickém kostele v Nejdku.
Milan Michálek

Předplatné do Městského divadla v Karlových Varech
Předplatitelé, kteří si v červenci tohoto roku zaplatili předplatné do Městského divadla
v Karlových Varech, si mohou vyzvednout své abonentní legitimace v infocentru Nejdek.
První představení pro předplatitelskou skupinu P6 bude v říjnu. Sledujte oznámení v NRL.

Přiznivcům kapely TREPKA oznamujeme, že je v prodeji nové CD/MC „Sudička".
Album v Nejdku zakoupíte v prodejně HELLA JEANS (naproti kinu) nebo žádejte u běžných prodejců CD (MC).

NRL připravují pro příští vydání inzertní volební přílohu.
Upozorňujeme politické strany a hnutí, že uzávěrka inzerce je už 12. září.
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MUŽI V ČERNÉM II

USA - Stejná planeta. Noví šmejdi! Uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy agenti odvrátili
obrovskou intergalaktickou katastrofu. Kay (Tommy Lee Jones) se vrátil k pohodlnému
civilnímu životu, zatímco Jay (Will Smith) pokračuje ve své práci pro MIB. Během vyšetřování zdánlivě běžného zločinu odhalí ďábelské spiknutí řízené Serleenou, kylothianskou nestvůrou, přestrojenou za sexy modelku. Začíná závod s časem, protože Jay
musí přesvědčit Kaye, aby mu pomohl zachránit Zemi před možnou zkázou.
vstupné : 68 + 1Kč
89 minut, titulky
přístupný

25.

ZÁŘÍ
5. - 6. čt, pá 17:30, 20:00

ÚKRYT

USA - Čerstvě rozvedená Meg Altmanová (Jodie Foster) a její dcera Sarah (Kristen Stewart) se dobrovolně uvěznily v úkrytu - speciálně vybudované, tajné místnosti jejich newyorského bytu, a hrají hru na kočku a na myš se třemi zločinci, kteří se k nim brutálně
vloupali. To, pro co si násilníci přišli, je však právě v místnosti, kam se Meg a Sarah ukryly. Co se může stát, když jste v nesprávnou chvíli na nesprávném místě?
vstupné: 57 + 1 Kč, ŠUP
108 minut, titulky
do 12 let nevhodný

9. - 10. po, út 17:30, 20:00

ČESKÁ SPOJKA

USA - Agenti CIA Gaylord Oakes (Anthony Hopkins) a Kevin Pope (Chris Rock) musí
získat kufříkovou nukleární zbraň. Jediná možnost je předstírat zájem o koupi. Kevin
se zhostí role obchodníka se starožitnostmi a získá si důvěru ruského překupníka na
černém trhu. Devět dní před dohodnutou koupí je Kevin zabit. Nezbývá než najít jeho
dvojče. Vypadá stejně - ale má jednání pouličního výrostka. Je nutné ho změnit v kultivovaného tajného agenta.
vstupné : 62 + 1 Kč, ŠUP
116 minut, titulky
přístupný

13. pá 17:30, 20:00

E.T. - MIMOZEMŠŤAN

USA - Režisér Steven Spilberg dal svému splněnému dětskému snu dárek k dvacátým narozeninám - obnovenou verzi. Příběh mimozemské postavičky, která se na
Zemi zatoulala a ukryla v nejbližším domě. A tam objevil mimozemšťana desetiletý Elliot, který ho představil svým sourozencům. Stali se z nich kamarádi. Mimozemšťanovi se ale stýská a snaží se navázat spojení s těmi "svými". V té době už je ale úkryt
mimozemšťana vypátrán a E.T. se ocitá v rukou vědců. Podaří se dětem kamaráda ze
vzdálené planety zachránit?
vstupné : 52 + 1Kč
115 minut, titulky
přístupný

st 17.30, 20.00
POLIBEK DRAKA
Franci/USA - Pekingský policista Juan (Jet Li) je vyslán do Paříže splnit tajný úkol, o kterém je jisté jen jedno - bude pekelně nebezpečný. Vzápětí vyjde najevo, že Juanovým
nepřítelem je zkorumpovaný a mocný inspektor Richard (Tchéky Karyo), který při likvidaci nepohodlných svědků neváhá ani vteřinu. Nejdůležitější figurou v jeho nebezpečné
hře se stala americká prostitutka Jessica (Bridget Fonda), která ví příliš mnoho. Juan se
rozhodne ji i její dceru ochránit a pouští se do nelítostného boje.
vstupné : 52 + 1Kč, ŠUP
98 minut, titulky
do 12 let nevhodný

26. - 27. čt, pá 17:30, 20:00

ZNAMENÍ

USA - Nepotřebujete Šestý smysl! Nemusíte být Vyvolení! Stačí, když vám dají Znamení! Všechno, co si farmář Graham Hess (Mel Gibson) doposud myslel o světě, se změní
ve chvíli, kdy objeví na svém poli poselství - složitý obrazec z kruhů a čar, vyrytý do kukuřičného lánu. Skutečnosti, které odhalí během vyšetřování tohoto tajemství, navždy
změní životy jeho bratra (Joaquin Phoenix) a dětí (Rory Culkin, Abigail Breslin) .
Režie a scénář M. Night Shyalaman.
vstupné : 62 + 1Kč
106 minut, titulky
přístupný
představení pro děti

27. pá 9.30

LOLEK A BOLEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ

ČR - pohádkové pásmo

65 minut

vstupné : 9 + 1Kč

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2002
KÓD NAVAJO, CROSSROADS, NEVĚRNÁ, LILO A STITCH, RESIDENT EVIL 40 DNÍ
A 40 NOCÍ, MYŠÁK STUART LITTLE II., HARRY TO S VÁMI MYSLÍ DOBŘE
Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, http://www.kinoserver.cz
http://www.kina365dni.cz
HRAJEME OPĚT OD 17,30 A 20,00 HODIN !!!
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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 mobilním telefonům
k mobilním 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 MATRIX !!!
Po - Čt
Pá
So
Ne

8 - 12; 13 - 18
8 - 12; 13 - 20
8 - 14
14 - 18

Půjčovné od 25 Kč.
Novinky 30 Kč. Stálí zákazníci - SLEVA!
V pátek si kazetu půjčíte
a v pondělí vrátíte - BEZ PŘÍPLATKU!
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