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JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO V OBRAZE
Jáchymovské kulturní léto pokračovalo v měsíci srpnu bohatým programem.
Třináctého srpna se před Špitálním kostelíkem pořádalo divadelní představení
v podání divadla Kapsa z Andělské Hory. Představení začalo v 19.30 hodin a ten,
kdo se dostavil, určitě nelitoval a prožil hodinu a půl plnou úsměvu a zábavy.
25. srpna se konala v Jáchymově již, dá se říci, tradiční Jáchymovská pouť doplněna
soutěží hasičů. Letos nám poprvé přálo také počasí, a i když se nebe občas
zamračilo, vydrželo bez deště. Na horním náměstí se přes den vystřídalo cca 300
lidí, kteří mohli vidět Milanovy hrátky - dětskou show, která zapojila do soutěží
nejen děti, ale také rodiče. Dále skupinu Kabát Revivel z Vejprt, kteří vše dokonale
rozparádili a na stejné notě pokračovala také skupina Kozatay. Mezi výměnou kapel
na podiu jsme mohli vidět velice pěkné vystoupení bubeníků, vlajkou show a kejklíře.
Do klidu vše dostala ve večerních hodinách skupina A. K .Hlušek + Image. Na závěr
se představila a celou pouť zakončila úchvatným nočním vystoupením skupina
IGNIS. Po celý den bylo občerstvení, zmrzlina, kolotoče a několik málo stánků.
Mohli jste vidět středověkou kovárnu. Věřím, že vám, kdo jste na pouť vyrazili, se
sobotní den líbil. Věřím, že občané, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti konání pouti,
budou shovívaví k radovánkám tohoto dne, je to přeci jednou za rok. Jenom je mi
trochu líto, že stánkaři preferují větší města, kde je více obyvatel a neumožní také
občanům malých měst radost z pouťových atrakcí a nákupů. No, snad se to někdy
v budoucnu zlepší.
Anna Plačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
většina z Vás asi zaznamenala informaci, že koncem dubna byla v jáchymovské
Mincovně představiteli Karlovarského a Ústeckého kraje a 6-ti vybraných obcí
(Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Měděnec, Krupka a Jáchymov) podepsána
deklarace vyjadřující záměr uvedených subjektů pokračovat v procesu, na jehož
konci by měl být zápis Hornické kulturní památky Krušnohoří na seznam UNESCO.
Tento proces bude ještě dlouhý a složitý. Nicméně dnes stojíme před 1. krokem,
kterým je odsouhlasení Smlouvy o partnerství zastupiteli všech výše uvedených
subjektů a její následné podepsání. Bez podpisu této smlouvy a v zásadě bez
eventuelní účasti Jáchymova, bude celý tento záměr jen těžko realizován.
V souvislosti s tímto procesem Vás žádám o Vaše vyjádření. Osobně jsem
přesvědčen, že pozitiva tohoto záměru a v případě podpisu Smlouvy o partnerství
i nevratného kroku, vysoce přesahují některé eventuelní negativní dopady. Pokud
pominu prioritní cíl, kterým je zachování hornických kulturních památek pro příští
generace, vidím i jeho ekonomický přínos ve smyslu nového okruhu návštěvníků
Jáchymova a rozvoji navazujících služeb s šancí pro místní podnikatele.
Negativní dopad vnímám v určitém zvýšení byrokratizace správních procesů.
O co se jedná? Na území nově vyhlášené Krajinné památkové zóny (KPZ) budou
platit obdobná pravidla, jako pro Městskou památkovou zónu. To znamená, že např.
stavební úpravy budou vyžadovat vyjádření Státního památkového úřadu apod.
O hranici a rozsahu KPZ jsme se zpracovateli přístupové dokumentace vedli
několik jednání. Řada ploch, na kterých předpokládáme realizovat určité rozvojové
záměry města, byla z obavy z možných konfliktů s „památkáři“ z této zóny vyňata.
Výsledná hranice KPZ je tak určitým přijatelným řešením a bude zveřejněna na
jiném místě Zpravodaje.
Protože vnímám problémy, které někteří z Vás s orgány SPP mají, žádám Vás
o
jejich
konkretizování
a
zaslání
na
elektronickou
adresu:
podatelna@mestojachymov.cz nebo do podatelny MěÚ. Předem za Vaše vyjádření
děkuji.
Prázdniny a dovolené pomalu končí, věřím, že jste je prožili ve zdraví a pohodě.
Závěrem přeji školákům úspěšný start do nového školního roku.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Návrh na vymezení krajinné památkové zóny

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
18. zasedání rady města ze dne 31. července 2012:
 schválila nabídku firmy ing. Jan Matějka NATURPROJEKT k provedení
revize historického a přídělového majetku města a pověřuje OHS vyhotovením
objednávky
 schválila posílení účtu BH o 175.166,- Kč
 schválila text výzvy na dodavatele stavby „Sanace svahů v Jáchymově –
Opěrná zeď, ulice Dukelských hrdinů, lokalita 18, Jáchymov“
 schválila zahájení výběrového řízení na akci „Revitalizace Šlikova parku“
 schválila změnu rozpočtu na akci Mateřská školka v Jáchymově, stavební
úpravy střechy a pověřuje OHS vypracováním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené mezi městem Jáchymov a firmou EAST Castle, s.r.o. Jáchymov ze
7.5.2012. Dále pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
ze 7.5.2012
 souhlasí s pronájmem celého pozemku p.č. 1734/5 o výměře 12462 m2
a celého pozemku p.p.č. 1012 o výměře 1097 m2 v k.ú. Jáchymov. Pronájem
těchto pozemků bude zapracován do Dodatku č. l k NS č. 02/10, uzavřenou
mezi Sužbami Jáchymov spol. s r.o. a Městem Jáchymov
 souhlasí s vyhlášením druhého kola výběrového řízení na pronájem
nebytového prostoru č.p. 4/7 v ulici náměstí Republiky v Jáchymově s výší
nájemného 15,80 Kč/m2. Podmínkou přidělení nebytového prostoru do nájmu
je, že nájemce bude odebírat energie ÚT + TUV z centrální plynové kotelny
objektu
 souhlasí s předloženou Smlouvou o výpůjčce na nebytový prostor č.p. 1031/5
v ulici Dukelských hrdinů v Jáchymově pro Základní školu Marie CurieSklodowské a mateřskou školu Jáchymov, okres Karlovy Vary, jednající
ředitele, panem Mgr. Janem Musilem, v plném znění ve všech odstavcích
 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 1031/2 uzavřené mezi městem
Jáchymov a MUDr. Petrem Kadlečkem dne 01.01.2007 na pronájem
nebytového prostoru č.p. 1031/2 v ulici Dukelských hrdinů v Jáchymově a to
vzájemnou dohodou ke dni 30.09.2012
 souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru
č.p. 1031/2 v ulici Dukelských hrdinů v Jáchymově s výší měsíčního
nájemného 16,50 Kč/m2
 ukládá OHS předat připomínky k současným jízdním řádům uvedené v dopise
IKC
19. zasedání rady města ze dne 16. srpna 2012:
 schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 5313, k. ú.
Jáchymov o výměře cca 180 m2 za účelem provozování sběrného dvora

 schválila změnu termínu dokončení stavby Mateřská školka v Jáchymově,
stavební úpravy střechy do 17.9.2012 a pověřuje OHS vypracováním Dodatku
č. 2 Smlouvy o dílo a starostu jejím podpisem
20. zasedání rady města ze dne 28.8.2012:
 schválila Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Městem Jáchymov
a firmou OLIVIUS, s.r.o., se sídlem Atletická 2221 Sokolov a pověřuje
starostu jejím podpisem. Jedná se o pomoc při zadávání veřejných zakázek
 schválila Smlouvu o úhradě nákladů na zpracování projektové dokumentace
na akci „Oprava kaverny ve dně zakrytého profilu Veseřice ve st. 0,325-0,340
v Jáchymově“
 schválila Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku uzavřenou mezi Městem Jáchymov
a Policií ČR a pověřuje starostu jejím podpisem
 schválila jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu firmu Videst, s.r.o.,
Sokolovská 179/79, 36005 Karlovy Vary – prevence sesuvů svahů – tř.
Duk.hrdinů
 schválila podání žádosti Města Jáchymov na Karlovarský kraj o provedení
stavebních úprav bytu čp. 1031/301 (technické zhodnocení bytu) a to v rámci
projektu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb“, tzv.
křížového financování. Technické zhodnocení bytu Karlovarský kraj obci
daruje
 schválila vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytů podle „Pravidel
Města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům“, na
uzavření nájemní smlouvy na dobu jednoho roku s možností prodloužení s tím,
že nejnižší nabídková cena je 45,- Kč/m2. Výběrové řízení bude realizováno
podle citovaných pravidel. Byty určené do výběrového řízení: Byt čp.
1048/405 o velikosti 1+1 v ulici K Lanovce v Jáchymově; Byt čp. 1049/302
o velikosti 1+KK v ulici K Lanovce v Jáchymově; Byt čp. 1049/303 o velikosti
1+KK v ulici K Lanovce v Jáchymově
 schválila rozšíření provozování veřejného osvětlení o 2 svítidla na Sportovišti
Slovany a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy s firmou ČEZ, a.s.
 nedoporučila ZM schválit Smlouvu o partnerství k zajištění realizace projektu
„Hornická kulturní krajina Krušnohoří“. Jedná se o zápis na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví a zajištění správy potencionálního
světového statku
 nedoporučila ZM schválit dotační program na zajištění terénního pracovníka
na r. 2013, a to na základě předložené žádosti Agentury pro sociální
začleňování.
 požádala LL Jáchymov, a.s. o předložení kalkulace nákladů na vybudování
digitalizace kina
zpracovala Hynková

HOVORY S OBČANY
Dne 5. 9.2012 od 16.00 hod. se uskuteční HOVORY S OBČANY na MěÚ Jáchymov
XIV. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 12.9 2012 od 17.00 hod na
MěÚ Jáchymov

OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ
Městský úřad oznamuje, že v Domě s pečovatelskou službou v Jáchymově je
v současné době 5 volných bytů 0 + 1 (garsonka) a 1 volný byt 1 + 1, k pronájmu.
Podmínky pro přidělení bytu v DPS
1) Do DPS budou přijímáni občané, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu

stavu, věku, sociálním a bytovým podmínkám potřebují služby
poskytované v rámci DPS. Žadatel je důchodce či zdravotně postižený
občan.
2) Do DPS budou přednostně přijímání občané města Jáchymov.
V případě nezájmu občanů může být byt přidělen zájemcům z jiných
měst a obcí, kteří mají podanou platnou žádost.
3) Do DPS budou přednostně přijímáni občané, kterým je již poskytována
některá z nabízených služeb (obědy, nákupy, apod.)
4) Do DPS budou přijímáni občané schopni vést samostatný život ve
vhodných podmínkách.
5) Do DPS budou přijímáni občané, kteří nejsou zbaveni svéprávnosti.
6) Do DPS budou přijímáni občané, kteří dosáhli důchodového věku (je
možné udělat výjimku u invalidních).
7) Do DPS budoupřijímáni občané, kteří mají uspokojivý zdravotní stav.
8) Pokud je žadatel o byt nájemcem bytu ve vlastnictví města, bude
smlouva o nájmu bytu v DPS uzavřena za podmínky, že ukončí nájem
dosavadního obecního bytu.
9) O stížnostech, připomínkách, výjimkách z pravidel a případných
změnách rozhoduje Městská rada v Jáchymově.

10)Při přijetí občanů do DPS respektovat, má-li občan děti nebo nejbližší
příbuzné v Jáchymově, někdy je nutné zkoumat i vzájemné vztahy
(spolupráce sociálního odboru Ostrov, ale i informace pečovatelek
provádějící pečovatelskou službu u starých občanů)
11)V případě, že se jedná o manželskou dvojici, dvojici druha s družkou,
sourozeneckou dvojici, či jiný obdobný pár žádající společně o jednu
bytovou jednotku, musí podmínky článku 2 odst. (1) splňovat alespoň
jeden z nich. Ostatní podmínky se vztahují na všechny žadatele.
12)Pokud jeden z partnerů dvojice zemře, bude druhému nabídnut byt pro
jednotlivce, bude-li volný. Pokud nebude byt volný ihned, nabídne se po
uvolnění. Byt pro dvojici bude pak přidělen dalším žadatelům.
13)Nájemní smlouvu s klientem uzavírá pověřený pracovník kanceláře
IKON, po schválení Městskou radou.
14)Dojde-li k závažné změně zdravotního stavu, kdy obyvatel potřebuje
celodenní komplexní péči, kterou mu nemůže poskytnout DPS,je
obyvatel přemístěn do zařízení, které je pro tuto péči určeno.
15)Obyvatel DPS může být přemístěn do jiného zařízení jen se souhlasem
nebo se souhlasem zákonného zástupce, pokud tomu nebrání zdravotní
důvody.
16)Žadatel je občan ČR způsobilý k právním úkonům.
17)Zdravotní stav žadatele musí odpovídat charakteru tohoto zařízení,
proto žádost musí být potvrzena příslušným lékařem. Toto doporučení
se aktualizuje před uzavřením nájemní smlouvy k bytu v DPS.
18)Žádost musí být podána na příslušném formuláři, vydaném MěÚ
Jáchymov, formuláře jsou k dispozici na MěÚ.
19)Žadatel nemá žádné závazky vůči městu Jáchymov, případně k obci
trvalého bydliště.
20)Podmínky pro přijetí nesplňuje občan, který:
a. je postižen psychickými poruchami, které vylučují soužití v dané
komunitě, a dále občané s rysy nesnášenlivosti a asociálního
jednání, alkoholismu a jiné toxikomanie, pod jejichž vlivem by
mohl být narušován život v DPS
b. vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje celodenní
ošetřovatelskou péči (DPS není ústavní zařízení)
c. nesplnění podmínek bodu a)hodnotí příslušný lékař, viz
odstavec (4) článku 2.
d. Je v trvalém pracovním poměru
e. Je současně uživatelem dalšího bytu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení občané města, žáci školy,
v pátek 31. 8. 2012 končí oficiálně školní rok 2011/2012 a o tři dny později, 3. září,
slavnostně zahajujeme nový školní rok 2012/2013. To je ten pravý čas k zamyšlení se
nad tím, co uplynulý školní rok přinesl, co se podařilo, co chceme dokončit
a zároveň je to čas k tomu, abychom Vám co nejstručněji představili své záměry
a plány pro další období.
Nejdůležitější akcí uplynulého školního roku bylo bezesporu otevření nové mateřské
školky a tím naplnění jednoho z hlavních cílů tříletého projektu „Integrovaný
vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty)“. V rámci tohoto projektu, dotovaného
téměř 4 miliony Kč, se ve spolupráci s městem úspěšně podařilo sloučit předškolní
zařízení s naší školou pod novým názvem (k datu 1. 1. 2010) a následně zahájit
(z vlastních zdrojů města a z dotace MF ČR) přípravy na rekonstrukci objektu na
třídě Dukelských hrdinů s cílem zrušit obě nevyhovující detašovaná pracoviště Na
Slovanech a v Mánesově ulici. Definitivně bylo tohoto cíle dosaženo v březnu
letošního roku, kdy byla tato pracoviště uzavřena a všechny děti MŠ byly přesunuty
do nového objektu, který svým vybavením plně odpovídá nejnáročnějším
požadavkům. Nové prostory byly nově vybaveny, děti i personál mají optimální
zázemí pro svou práci a aktivity.
Citovaný projekt, jehož klíčové aktivity byly ukončeny k 31. 12. 2011, přinesl škole
kromě vybavení (další interaktivní tabule, nové prvky výpočetní techniky, nábytek do
MŠ,…) nemalé zdroje na zajištění systému podpůrných služeb, které jsou nezbytné
pro fungování kterékoli školy – zvláště školy, která má značné procento dětí ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Bylo vytvořeno Centrum prevence,
v rámci jehož činnosti probíhala řada aktivit zaměřených na prevenci šikany,
kriminality, toxikománie,… V rámci samostatné aktivity byly provedeny rozsáhlé
změny našeho vzdělávacího programu, všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali
rozsáhlý cyklus dvoudenních vzdělávacích akcí v zámeckém komplexu v Mostově,
byly vytvořeny podmínky pro práci externího psychologa, bylo vytvořeno zázemí pro
další vzdělávání pedagogů a celoživotní vzdělávání dospělých. V rámci základních
cílů projektu škola úspěšně vstoupila do rozvojového programu MŠMT na podporu
asistentů pedagogů pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a pro školní
rok 2011/2012 získala dvě asistentky. Před skončením realizace projektu dosáhla
škola dalšího úspěchu – byl ji v rámci 4. výzvy opatření 1.2 2. globálního grantu
Karlovarského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost schválen navazující projekt s názvem „Inkluzivní škola Transformace ZŠ a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu“. Realizace projektu
byla zahájena v listopadu 2011 a bude ukončena v lednu 2013.
Tento nový projekt s dotací cca 4 miliony Kč směřuje k dlouhodobému cíli školy –
k jejímu přechodu na školu inkluzivního typu. Pro mnoho lidí je pojem inkluze
novým pojmem, proto si myslím, že je na místě malé vysvětlení. Inkluze je opakem
exkluze (tedy procesu vyloučení – z jakýchkoli důvodů). Inkluzivní škola by měla
vytvářet podmínky pro vzdělávání pokud možno všech dětí v tzv. „hlavním
vzdělávacím proudu“. Znamená to nevyčleňovat žádné děti z přirozeného

různorodého žákovského kolektivu a vzdělávat všechny společně s tím, že budou
vytvářeny podmínky pro všestranný rozvoj žáků – ať již výrazně talentovaných,
průměrných i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Mimo jiné to znamená
nevyřazovat děti zbytečně do základních škol praktických, nevytvářet speciálně
orientované třídy s rozšířenou výukou apod.
K tomu, aby se škola mohla úspěšně transformovat uvedeným směrem, je nezbytné
vytvořit plně funkční systém podpůrných služeb – od služeb logopedických, přes
psychologické a speciálně pedagogické k službám výchovně poradenským. Všechny
tyto služby jsou v rámci probíhajícího projektu realizovány. Ve škole působí jak plně
kvalifikovaná logopedka a řada asistentek logopeda, tak i plně kvalifikovaný
psycholog, dvě speciální pedagožky, které koordinují tzv. reedukační aktivity. Od
ledna je také plně funkční systém tzv. minimální garantované péče (MGP) – určený
pro děti v mateřské škole. V rámci MGP jsou dětem poskytovány všechny nezbytné
formy pomoci – jak v oblasti náprav řeči, rodících se specifických poruch, tak
v oblasti nezbytné socializace – tedy procesu postupného přivykání dětí na život
v kolektivu, zvládání nezbytných hygienických návyků apod. Do oblasti MGP patří
také činnost „Klubu předškoláků“, který je určen dětem, které navštěvují přípravnou
třídu. V rámci samostatné aktivity je postupně pod vedením statutární zástupkyně
budována tzv. záchytná síť určená všem žákům, kteří jsou ohroženi předčasným
odchodem ze vzdělávání – tj. žákům dlouhodobě neúspěšným. Samozřejmostí je
pokračující systém dalšího vzdělávání našich pedagogů a činnost samostatné
expertní pracovní skupiny, která postupně přetváří náš školní vzdělávací program do
podoby programu, který plně odpovídá principům inkluzivního vzdělávání.
Škola v uplynulém školním roce realizovala projekt „Mathesius“ v rámci opatření
1.4 OP VK. Tento celostátní projekt (do kterého se zapojila většina základních škol
republiky) přinesl škole v uplynulém školním roce cca 400.000,- Kč a mimo jiné
umožnil zakoupit všem učitelům kvalitní notebooky k zlepšení podmínek na jejich
přípravu. Současně vytvořil podmínky pro realizaci aktivit směřujících ke zkvalitnění
čtenářské gramotnosti dětí a k zvýšení kvality příprav v oblasti informační
gramotnosti. Projekt byl oficiálně ukončen k 30. 6. 2012 a zůstatek finančních zdrojů
bude v těchto měsících použit na dovybavení obnovované multifunkční školní
knihovny školy, která by se měla v budoucnu stát součástí plánovaného plně
funkčního školního klubu.
Koncem roku 2011 se škola zapojila do rozvojového programu MŠMT „Na podporu
škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním
znevýhodněním na rok 2012.“ Projekt přinesl škole cca 350.000,- na mzdy a odměny
pedagogům. Prostředky byly a budou do konce roku 2012 použity na zaplacení
nadstandardní práce pedagogů s dětmi, které potřebují individuální podporu. Škola
zpracovala projekt „Podpora školní úspěšnosti žáků žijících ve vyloučené lokalitě
Jáchymov“ v rámci Dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské
komunity v roce 2012 a získala v červenci 2012 dotaci ve výši 244.000,- Kč na
dokončení tzv. cvičného bytu (v přízemí školy) a na dokončení plánovaného
výukového zázemí v rekonstruovaných částech školní zahrady. Nejpozději do konce
září bude uveden cvičný byt do provozu a umožní tak výrazně rozšířit nabízené
praktické aktivity školy – výuku vaření, vedení domácnosti, péče o dítě,… V areálu
školní zahrady bude postavena krytá pergola, která umožní výuku venku, část

zahrady bude zkultivována tak, aby jednotlivé třídy mohly přímo pečovat o části
svěřených pozemků. Vybudovaný areál bude sloužit také potřebám školní družiny
a Klubu předškoláků.
K počátku nového školního roku dostanou žáci ještě jeden dárek – v kompletně
rekonstruovaných prostorách (naproti školní družině) bude otevřena keramická
dílna s malou keramickou pecí a v prostorách budované multifunkční knihovny bude
do provozu uvedeno jedno z prvních DTP pracovišť (Desk Top Publishing)
v širokém okolí. Toto pracoviště bude určeno pro všechny formy digitální publicity –
od tvorby náročnějších prezentací, přes střih videa a vytváření vlastních filmů. Vznik
tohoto pracoviště úzce souvisí s mimořádným úspěchem školy – ta jako jediná
základní škola v republice získala od 1. 8. 2012 téměř čtyřmilionovou dotaci na
realizaci projektu „Systém individuálního vzdělávání osob žijících v oblastech se
zastoupením sociálně vyloučených lokalit“ v rámci výzvy MŠMT č. 37
Individuálních projektů ostatních (OP VK). Cílem projektu bude vytvořit
v Jáchymově podmínky pro celoživotní vzdělávání ekonomicky aktivních osob (od 18
do 65 let), vytvořit a ověřit nové vzdělávací programy. Partnerem v projektu je
společnost Člověk v tísni. Projekt bude realizován v součinnosti s dalšími partnery společnostmi PECKA a LINGUAE. První z uvedených společností si v průběhu roku
2012 se souhlasem města zřídila v prostorách školy svou pobočku a od září bude
nabízet vzdělávací služby školám, organizacím i jednotlivcům z celého kraje.
V průběhu školního roku 2011/2012 realizovala škola obrovské množství akcí,
o kterých Vás průběžně informovala. Obrovský zájem byl o aktivity pěvecké sboru
a dramatického kroužku, velký zájem byl o vystoupení našich dětí v rámci akademie
a při dalších příležitostech. Jednotliví třídní učitelé realizovali celou řadu
zajímavých třídních akcí. Všechny akce (včetně uvedení všech dalších důležitých
aktivit, které nemohly být v této zprávě uvedeny) budou připomenuty v rámci
předkládané výroční zprávy za školní rok, která bude po schválení zveřejněna na
webových stránkách školy, které procházejí kompletní rekonstrukcí.
Jak se v reálu škola změnila, to můžete poznat při dnech otevřených dveří, které pro
Vás připravujeme. Nejpozději v říjnu umožníme všem zájemcům pohled na nově
vybavené učebny školy (všechny s novým nábytkem), nově vybudované
a rekonstruované prostory. O jednotlivých aktivitách všech běžících projektů
a o detailních plánech na příští období Vás budeme průběžně informovat.
Co plánujeme dále – pokračovat v zapojování do projektových výzev a rozvojových
programů, které umožní další rozvoj školy. Ve spolupráci s městem hledat zdroje na
další zvelebení školního areálu (letos se dočkala rekonstrukce střecha nad jídelnou a
tělocvičnou), získávat prostředky na další asistenty – pro školní rok 2012/2013
získala škola již tři asistentky (2 pro školu, jednu pro MŠ). Cílem je také stabilizovat
malý projektový tým odborníků, který stojí za úspěchy v získávání nemalých
finančních zdrojů, pokračovat v aktivitách Lokálního partnerství jako její řádný
člen.
Úkolů a cílů je mnoho – věříme, že se nám bude dařit navazovat na mimořádné
úspěchy uplynulého školního roku i v dalších letech.
Přeji všem nově nastupujícím žáčkům (budoucím prvňáčkům a dětem nastupujícím
do přípravné třídy), všem dětem, které nastupují poprvé do mateřské školy ale
pochopitelně i všem stávajícím a popřípadě i nově příchozím žákům všech tříd naší

školy úspěšný vstup do nového školního roku. Všem rodičům přeji, aby zažívali spolu
se svými dětmi co nejvíce klidných chvil a radosti z jejich úspěchů a aby spolu
s pedagogy vždy našli společnou řeč v náročnějších situacích, které se mohou ve
výchově a vzdělávání vyskytnout. Všem pracovníkům školy – na všech úsecích - přeji
bezproblémové zvládnutí celého školního roku a děkuji jim za podíl na zvládnutí
náročných úkolů uplynulého školního roku.
Za vedení školy
Mgr. Jan Musil, ředitel

DĚTSKÁ STRÁNKA
Od letošního září věnujeme také jednu stránku dětem. Najdou zde vždy něco
zábavného a poučného. Vyluštění tajenky můžete zasílat e-mailem nebo přinést do
20. dne v měsíci. Vylosovaný luštitel bude zveřejněn v následujícím čísle a obdrží
drobnou odměnu. Můžete přiložit i obrázek z tajenky.
Vtip na měsíc ZÁŘÍ
Začal nový školní rok. Paní učitelka vejde do třídy a praví:
„Milí žáci, mám pro vás radostné překvapení. Každé pondělí přesně v 8 hodin vám
položím jedinou otázku. Těžkou, ale kdo správně odpoví, nemusí týden chodit do
školy.
„Hurá," radují se děti. A paní učitelka se ptá: „Kolik kilogramů písku má Sahara?"
Ticho.
Příští pondělí přišla paní učitelka, podívala se na stůl a vypískla: „Kdo sem dal tu
chcíplou myš?"
„Já", vyskočil Pepíček z první lavice a už téměř ode dveří zavolal: „Na shledanou
za týden!"
Pěkný start do nového školního roku vám přeje Ladislava Kulhavá

SOUTĚŽ PRO DĚTI – KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Legrační postava z cirkusu
2. Domácí zvíře
3. Jedlá houba
4. Podzimní měsíc
5. Pták, který hnízdí na komíně
6. Patron České země (v září slaví svátek)
7. Opak začátku
8. Podzimní plod
9. Dopravní prostředek
10. Pták, který odlétá do teplých krajin
11. Suchá tráva
12. Zahradnické nářadí
13. Keř, z jehož plodů je zdravá šťáva
14. Barva kontejneru na sklo
15. Tento měsíc
16. Orgán zraku
O této památce se dozvíte v příštím Zpravodaji….
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V září se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Helena Korčoková
Anneliese Dvořáková
Bohumila Tyrová
Alena Šlechtová
Marie Škachová
Olga Veselá
Božena Hášová
Františka Jiskrová
Ivanka Sojková
Eduard Březina
Svatopluk Gogela
Helma Fraňková
Jiřina Strnadová
Irena Švihlíková
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JÁCHYMA
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický
interiér a několik renesančních pamětihodností, které se
dochovaly po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup pražský
kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony a vysvěceny
světícím biskupem pražským F. V. Lobkoviczem.
Prohlídky se uskuteční: 6. 9. a 20. 9. 2012
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy v neděli od 10.00 hodin.
Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen
zadní (severní) portál.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený v letech
1516 - 1520 nebyl jako jediná budova zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století. Zaujme
vysokou sedlovou střechou krytou šindelem ze
16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. V prostorách kostela se nachází výstava
s tématikou 16. století v našem městě „Jáchymov na
výsluní“.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají pravidelně každé PONDĚLÍ, ÚTERÝ a ve ČTVRTEK.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou ve 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici.
POZOR: pondělí 3.9.2012 od 21.00 hodin NOČNÍ PROHLÍDKA s překvapením
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831,
e-mail: mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz
Otevřeno: květen – září: út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben: st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia
a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis
- zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje.
Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950.
Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace,
jáchymovské demolice.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.
23. 6. - 30. 9. 2012 výstava Svatováclavská bible
Faksimile Václavovy bible, kterou vytvořila nejslavnější pražská iluminátorská škola
na žádost českého krále Václava IV. v letech 1390-1400.
8. 9. 2012 přednáška: Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
Přednáška doktora Vladimíra Horáka přiblíží vypuknutí radiové horečky, která
následovala po žádosti manželů Curieových o přenechání radioaktivního odpadu
k izolaci radia. Začátek v 17 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je v otevřena takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 –12,00
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ZÁŘÍ 2012
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
RADIUM PALACE
6. 9. čtvrtek v 19.30 hod.

sál

vstupné 120 Kč

VIVA OPERETA! v podání předních pražských umělců Noema Erba – soprán, Jiří
Koreček – tenor a Daniel Štulpa – klavírní doprovod. Na programu operetní známé
a slavné duety.
11. 9. úterý v 15.00 hod.

balustráda hotelu

zdarma

VERNISÁŽ obrázků mladé, nadané kreslířky Moniky Novotné z Ostrova
8. 9. sobota v 19.30 hod.

terasa

zdarma

ROZLOUČENÍ S LÉTEM – disko oldies D. Keilhauera, doprovodný program,
grilování
13. 9. čtvrtek v 19.30 hod.

sál

vstupné 120 Kč

ROŽMBERSKÁ KAPELA - Pražská kapela v historických kostýmech hraje na
historické nástroje. Renomovaný instrumentálně – vokální soubor interpretuje
hudbu středověkou a renesanční.
20. 9. čtvrtek v 19.30 hod.

sál

vstupné 100 Kč

SWING STUDIO – Karlovarská kapela působí na hudební scéně od roku 1980
a hrála v různých jazzových klubech v ČR a na jazzových festivalech, má za sebou
řadu vystoupení v zahraničí přičemž nejdále se dostala do San Diega (California,
USA). SWING STUDIO nahrávalo pro rozhlas i televizi. V roce 2005 kapela rovněž
hrála ve filmu „LastHoliday“ s Gérardem Depardieu pro hollywoodskou
společnost Paramount Pictures.
22. 9. sobota v 19.30 hod.

terasa

zdarma

VINOBRANÍ S BURČÁKEM - cimbálová muzika, doprovodný program, grilování
27. 9. čtvrtek v 19.30 hod.

sál

vstupné 150 Kč

„SALÓNNÍ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ“ se sopranistkou Ivanou
Oblištilovou předvede jedinečnou show. Na programu známé a slavné operetní
melodie a skladby mistrů
AKADEMIK BĚHOUNEK
4. 9. úterý v 19.30 hod.

sál

vstupné 90 Kč

„HARMONIKOVÝ PROMENÁDNÍ KONCERT“ v podání Bohuslava Ježka a jeho
vnoučka Bohouška Ježka (13 let) ze Slaného.

10. 9. pondělí v 19.30 hod.

sál

vstupné 30 Kč

Česká přednáška na téma „IRSKO“ s filmovou projekcí v podání dobrodruha
a cestovatele ing. Jaromíra Nováka.
12. 9. středa v 19.00 hod.

sál

vstupné 70 Kč

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA v rámci tanečního večera. Uvidíte české, ručně šité oděvy
včetně ručně vyráběných šperků, kabelek a pokrývek hlavy. Předváděné modely
z nabídky boutique „la Bella“ … boutique, o kterém jste snila, i další zboží bude
možné zakoupit. K poslechu a tanci hraje Jan Zumr.
18. 9. úterý v 19.30 hod.

sál

vstupné 130 Kč

VEČER KRÁSNÝCH MELODIÍ – Operetní koncert v podání pražských umělců
Elišky Weissové – mezzosoprán, Radima Schwaba – baryton a Lindy Winterové –
klavírní doprovod. Na programu skladby od G. Bizeta, L. Bernsteina, A. L. Webera,
W. A. Mozarta, J. Strausse a další.
úterý 25. 9. v 19.30 hod.

sál

vstupné 30 Kč

Česká přednáška na téma KARTY, co nám říkají nebo co o nich víme. Přednášející:
Jaroslava Dytrychová
LÁZEŇSKÝ AMFITEÁTR u štoly Daniel
25. 9. úterý v 15.00 hod.

zdarma

BABÍ LÉTO v lázeňském amfiteátru. Divadelní a hudební představení v podání ZUŠ
Ostrov.
V případě nepříznivého počasí je program přesunut do hotelu Ak. Běhounek – sál.
CURIE
9. 9. neděle od 13.00 hod.

salonek Curie - 3.patro

individuální platba

VÝKLAD KARET s kartářkou Jaroslavou Dytrychovou. Nechte si předpovědět
budoucnost! Termíny a bližší informace ve SPA INFU PRAHA.
11. 9. úterý v 19.00 hod.

kavárna Curie

vstupné 70 Kč

VEČER KELTSKÝCH A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
Zpěv: Julie Meixnerová, doprovod: Josef Škulavík
17. 9. pondělí v 19.30 hod.

předsálí kavárny Curie

zdarma

PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ – ABORIGINALS
Přednáší PhDr. Hana Gerzanicová z Plzně.

19. 9. středa v 14.00 hod.

salonek Curie – 3. patro

vstup zdarma

LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA na téma OSTEOPORÓZA, Přednáší MUDr. Panaková
ALTÁNEK V PARKU U AGRICOLY
7. 9. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

Hudební vystoupení INDIÁNSKÉHO DUA z Peru.
14. 9. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

Hudební vystoupení SMYČCOVÉHO KVARTETA pod vedením P. Pitry
21. 9. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF odpoledne plné francouzských šansonů
28. 9. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

Hudební odpoledne se STAROČESKÝMI PEPÍKY pod vedením pana Hejského
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
KULTURNÍ DŮM
6. 9. čtvrtek v 19.30 hod.

Kulturní dům

vstup 80 Kč

Hvězdné VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ ze všech kontinentů, které
se koná v rámci Folklórního festivalu v Karlových Varech.
KOSTEL SV. JÁCHYMA
21. 9. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup 190 Kč

AVE MARIA - varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a trubkou. Účinkují
přední čeští umělci mladé generace. Michaela Káčerková – varhany, Libuše
Myřátská – zpěv, Adam Richter, sólista Státní opery Praha – trubka. Transfer do
kostela a zpět zajištěn a je v ceně vstupenky. Odjezd v 18.50 od Radium Palace,
v 19.00 od Curie a v 19.10 od Ak. Běhounka.

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo příspěvcích, které
nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor. Děkujeme za pochopení. RR

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV ZÁŘÍ 2012

1. 9. SOBOTA

ONDINE

19.30 hod.

koprodukční romantické drama z r. 2009, titulky, přístupné od 12-ti let, délka 99 min.

Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou ženu, řekla jen, že se
jmenuje Ondine. Příznačné jméno, které znamená „ta, která přichází z moře“.
Syracuse jí nabídne přístřeší a ona se usadí nejen v jeho domě, ale postupně i v jeho
srdci. Neznámá cizinka vyvolává řadu otázek, ale rybářova malá dcerka Annie má
okamžitě jasno. Ondine je podle ní kouzelnou mocí obdařená vodní víla, která
vystupuje z vod proto, aby lidem nosila štěstí.
Hrají: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Stephen Rea, Alison Barry aj.
vstupné: 70,- Kč

5. 9. STŘEDA

MADAGASKAR 3

17.00 a 19.30 hod.

animovaná rodinná komedie z r. 2012, český dabing, délka 92 min.
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo
a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru
Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za
nimi přes Středozemní moře. Zjevení divokých, i když přátelských, šelem v epicentru
evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, který dostane za úkol zkrotit
kapitánka Chantal DuBois. V Africe se schovali celkem snadno, na civilizovaném
světadíle jim poskytne jediné maskování kočovný cirkus.
vstupné: 60,- Kč

8. 9. SOBOTA

BITEVNÍ LOĎ

19.30 hod.

akční sci-fi thriller USA z r. 2012, titulky, přístupné od 12-ti let, délka 131 min.
Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho
starší bratr. Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku
své holky (Brooklyn Decker) jejího otce (Liam Neeson), shodou nešťastných náhod
svého nejvyššího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské
invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme...
Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Brooklyn Decker, Alexander Skarsgård,
Rihanna aj.
vstupné: 70,- Kč

12. 9. STŘEDA

SIGNÁL

19.30 hod.

české komediální drama z r. 2011, přístupné od 12-ti let, délka 115 min.
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně
rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší
místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních
očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele
pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to
s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos
s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím,
za co se vydávají...
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden aj.
vstupné: 70,- Kč

15. 9. SOBOTA

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

17.00 a 19.30 hod.

rodinný animovaný film z r. 2011, český dabing, délka 107 min.
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního
a comicsového hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího pod pseudonymem
Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného
psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá
nebezpečné tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu několik
set let staré záhady, se ocitá na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského
padoucha, který je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, spojovaný se
zákeřným pirátem zvaným Rudý Rackham.
vstupné: 60,- Kč

19. 9. STŘEDA
17.00 a 19.30 hod.
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
česká komedie z r. 2012, přístupné od 12-ti let, délka 104 min.
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název
naznačuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa
Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel
rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své
živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován do doby jeho života
a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, Jaroslava Pokorná aj.
vstupné: 70,- Kč

22. 9. SOBOTA

SHERRYBABY

19.30 hod.

drama USA z r. 2006, titulky, přístupné od 12-ti let, délka 96 min.
Sherry Swansonová, která byla závislá na drogách a spáchala loupež, se vrací
z vězení. Přímočará mladá žena se snaží zařadit do běžného života. Naváže kontakt
s bratrem Bobbym, který vychovává její dceru Alexis. S holčičkou, na níž jí velmi
záleží, se pokouší obnovit normální vztahy. Nějakou dobu se zdá, že prolomí
nedůvěru okolí a dodrží své předsevzetí fungovat jako zodpovědná matka. Úspěšně
abstinuje a získá místo vychovatelky malých dětí...
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Brad William Henke, Sam Bottoms, Ryan Simpkins aj.
vstupné: 70,- Kč

26. 9. STŘEDA

SHERLOCK HOLMES - A GAME OF SHADOWS 19.30 hod.

akční mysteriózní krimi USA z r. 2011, titulky, přístupné od 12 – ti let, délka 129 min.
Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud. Na scéně je ovšem
nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty, který se intelektuálně Holmesovi
nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem
svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva předstihnout. Když najdou
rakouského korunního prince mrtvého, podle důkazů, jak je interpretuje inspektor
Lestrade, to vypadá na sebevraždu. Ale Sherlock Holmes usuzuje, že princ se stal
obětí vraždy, která je navíc pouze kouskem větší a daleko a zlověstnější záhady,
kterou zkonstruoval profesor Moriarty.
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry aj.

vstupné: 70,- Kč

29. 9. SOBOTA

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

17.00 a 19.30 hod.

česká komedie z r. 2012, přístupná, délka 113 min.
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze
společné domácnosti, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu
exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě
tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka a Helenu znovu získat pro sebe. František
s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být
chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do Maroka.
Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových
a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená zavadla, ukradené doklady
a řada dalších problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života. Pro náš pár
teprve teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu.
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová aj.
vstupné: 70,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE,
ÚTERÝ 4. 9.2012
PÁTEK
19.30 – 23.00
k tanci hraje Duo Záliba
SOBOTA 19.30 – 23.00
k tanci hrají Gipsy Hery Band

RADIUM PALACE

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
Bohumila Trachtová zpívá a hraje světové melodie

PONDĚLÍ
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.30

SPORTOVNÍ PROGRAM
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
PILATES
každé pondělí a středa v 16.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Velmi intenzivní cvičení, které je vhodné pro mladé i starší, fyzicky aktivní či fyzicky
neaktivní osoby, doporučuje se také jako pokračování rehabilitační léčby.
AQUAFITNESS – v aquacentru
každé úterý a čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 h
cena lekce 100,- Kč
Kombinace cviků a techniky nadlehčení, s vodním náčiním jako jsou pásy, desky,
činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.
ZUMBA
každé pondělí a středa v 17.30h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.
NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.30 h
cena lekce 50,- Kč
Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a přináší velice
efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk,
pohlaví či aktuální fyzický stav.
HATHA JÓGA
cena lekce 80,- Kč
dle aktuálního rozpisu na daný měsíc
Hatha jóga je staletími prověřený systém práce s tělem, dechem a myslí, který
umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid. Lekce
jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým a je možné se zapojit kdykoli.

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Senioři komunikují
Nyní mají senioři příležitost seznámit se se základy práce na počítači, jako je např.
psaní dokumentů, práce s elektronickou poštou a také s využíváním bankovních
služeb. Kurz je přizpůsoben právě pro skupinu seniorů. Nemusíte se bát, začíná se
od úplných základů. Vše Vám srozumitelně vysvětlí zkušený lektor. Tento kurz je
zcela bezplatný. Má však omezenou kapacitu, proto se neváhejte přihlásit v Centru
pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Projekt Senioři komunikují je
podporován nadačním fondem Václava a Livie Klausových. V Karlovarském kraji se
uskuteční již šestým rokem.
Aktuální místa a termíny kurzu
Abertamy (ZŠ a MŠ Blatenská 425, 17.-21.9.2012), Kyselka (Základní škola,
Radošov 75, 10.-14.9.2012), Lomnice (Základní škola, Školní 234, 17.-21.9.2012),
Kynšperk nad Ohří (Základní škola, Komenského 540,10.-14.9.2012), Velká
Hleďsebe (Základní škola, Pohraniční stráže 95, 3.-7.9.2012), Klášterec nad Ohří
(Základní škola, Školní 519, 3.-7.9.2012).
Další místa konání kurzu naleznete na našich webových stránkách
www.sluzbypostizenym.cz.
Přihlásit se můžete u nás v Centru Karlovy Vary
Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary, tel: 353 234 666, mob. 602 340 549
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-17:00; Út + Čt 8-12:00, 13-16:00; Pá 8-12:00

PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Využijte poslední možnost uzavřít penzijní připojištění za současných podmínek.
Nyní mají totiž fondy například povinnost hospodařit s uloženými penězi lidí bez
ztráty, což se s novou důchodovou reformou změní. Penzijní připojištění poskytuje
možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. V penzi díky němu není nutné
spoléhat se výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude podle
finančních odborníků již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům.
Základní srovnání fondů
Název penzijního fondu výnos
Allianz penzijní fond
2,90%
AEGON Penzijní fond
1,94%
AXA penzijní fond
1,65%
ČSOB Penzijní fond Stabilita 1,53%
Generali penzijní fond
1,60%

ING Penzijní fond
1,46%
Penzijní fond České pojišťovny 1,57%
Penzijní fond České spořitelny 1,90%
Penzijní fond Komerční banky 1,50%

V tabulce je uveden průměrný výnos za poslední tři roky
Možnost uzavření penzijního připojištění za stávajících podmínek je jen
do 30. listopadu 2013
Získejte garantované zhodnocení vkladů
Stát nejvíce přispívá při vkladu 1000 Kč měsíčně
Nulové poplatky za vedení účtu. Možnost vybrat 50 % úspor již po 15 letech
Bližší informace na tel. 603 202 601 – Ingeborg Štiková, poj. poradce Allianz
penzijní fond

FOTOSOUTĚŽ

René Léhm

Mudr. E. Handrychová
Mudr. E. Handrychová

Markéta Kutějová
René Léhm

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou dala najevo svůj obdiv a poděkovala za krásný a velmi
poučný výklad dějin zdejšího kostela sv. Jáchyma.
Ve čtvrtek 26.7. 2012 jsem se zúčastnila prohlídky kostela a slovní doprovod Evy
Lichtenbergové byl naprosto úžasný. Jezdím do Jáchymova již 10 let, mám zdejší
prostředí velmi ráda, fandím zdejším lidem, aby se dařilo zvelebit Jáchymov.
Věřím, že se to zdaří, když zde žijí tak kvalitní lidé jako Eva Lichtenbergová,
která je nejen skvělou zdravotnicí v LH Běhounek, ale navíc se zabývá historií
Jáchymova a její přednáška v kostele sv. Jáchyma měla skvělou úroveň, která
potěšila a obohatila nás všechny zúčastněné.
V Jáchymově 5. 8. 2012

Mgr. Milena KOLOUCHOVÁ
Praha (město)

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
Jáchymovské poznámky:

Řezbářství

Obdivuji řezbáře, rád si prohlížím jejich výtvory, ale marně se snažím vcítit se do
jejich představivosti, do jejich fantazie, s jakou dovedou svoji představu vykouzlit
z kusu dřeva. V Krušných horách žilo mnoho šikovných řezbářů. Ještě dnes se zde
konají řezbářská a sochařská sympozia (Mariánská, Abertamy, Lesná) a řada
řezbářů zde předvádí své umění a vytváří pozoruhodné plastiky.
Řezbářské umění nebývalo cizí ani v Jáchymově. Zde bych rád připomněl „Poslední
večeři páně“, která bývala v děkanském kostele sv. Jáchyma. O tomto díle se
zmiňuje i císařsko-královská komise pro památky ve Vídni. Bohužel toto jistě
mimořádné dílo bylo zničeno při velikém neštěstí, které postihlo Jáchymov v březnu
1873, při katastrofickém požáru města. Druhým opravdu mistrovským dílem, kdy
žasnu nad dokonalostí do posledních maličkostí realizovaných detailů, byl
vyřezávaný obraz. Ten byl vystaven ještě v době před druhou světovou válkou
v městském muzeu v Jáchymově. Obrázek tohoto obrazu pořízeného ze staré
pohlednice přikládám.

Jaroslav Ochec
Upřesnění. V minulém čísle JZ jsem u obrázku školy na Mariánské uvedl rok
pořízení snímku budovy. Toto datum se nevztahuje k historii školy, která v tomto
roce již nebyla v provozu. Děkuji panu Oldřichu Ježkovi za upozornění.
JO

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu 22. září 2012 proběhne již 20. jubilejní ročník
tradičního setkání u „Mohyly Eliáš“ k uctění památky
politických
vězňů.
Setkání
v prostoru
bývalého
jáchymovského uranového dolu „Eliáš“ pořádá skautské
středisko Arnika Jáchymov.
Tradice ukládá každému poutníkovi uložit na mohylu svůj
kámen. Přijďte i vy uctít památku politických vězňů,
především z řad skautů…
Krátký pietní akt bude zahájen vztyčením vlajky v 11:00 hodin.
Všichni jste zváni.
I když většina z nás tráví prázdniny mimo Jáchymov, naše činnost probíhá i v tuto
dobu.
Díky pochopení Města Jáchymov, kterému tímto děkujeme, můžeme využívat druhé
patro bývalé školky Na Slovanech jako svou novou klubovnu. V průběhu září a října
dojde k přestěhování veškerého vybavení z původní klubovny v budově Lesního
úřadu v Mathesiově ulici. Děkujeme rovněž Lesnímu úřadu za to, že jsme
v uplynulých letech mohli využívat prostory v jejich budově.
V sobotu před Sv. Václavem, tedy 22.9.2012 proběhne v prostorách bývalého
uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání k uctění památky politických vězňů,
zejména z řad skautů. Letošní setkání je jubilejní 20. Pozvánku na setkání neleznete
rovněž v tomto Zpravodaji.
O jedné ze srpnových sobot jsme se na místo vypravili a opravili vše, co bylo třeba:
schody, stříšku, stožár, nástěnku. Vyrobili jsme nové lavičky a upravili ohniště. Na
začátku září nás ještě čeká brigáda k posekání, shrabání a úklidu místa, aby vše bylo
připraveno na setkání na konci září.
Změny se nevyhnuly ani našim webovým stránkám. Jistě jste si všimli, že jejich
provoz není v exponovaných časech právě svižný. Provedli jsme přechod na novou
doménu www.arnikajachymov.cz, pracujeme na změně hostingu a aktualizaci
obsahu. Leckomu poslední věta možná moc neřekne. Důležité je, že výsledkem by
měly být v horizontu 1 – 2 měsíců aktualizované a rychle běžící stránky. Držte nám
palce!
Od září začínají pravidelné družinové schůzky. Scházet se budeme v NOVÉ
KLUBOVNĚ v budově bývalé školky Na Slovanech v Jáchymově. Pokud hledáte
pro své dítě vhodné využití jeho volného času, určitě jej přiveďte! Každý týden se
bude setkávat na schůzkách se svými kamarády, zahraje si s nimi hry a naučí se něco
nového. O víkendech jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na
tábor, který si sami postavíme v lese.
Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6-11 let (vlčata
a světlušky). Termíny schůzek budou stanoveny na zahajovací schůzce ve
čtvrtek 6. září od 17:00 hod. v nové klubovně. Přijďte se podívat na zahajovací
schůzku a dozvíte se vše, co vás bude zajímat. Můžete si také napsat o bližší
informace na střediskový e-mail: arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Tomáš Barth, vedoucí střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Na přelomu července a srpna se děti a vedoucí kolektivu mladých hasičů zúčastnili
letního tábora v Čichořicích u Chyše. Po předchozích táborech na Vladaři
a střídajícím se počasí naši vedoucí našli základnu, kde jsme byli ubytováni
v chatkách, máme dostatek vody a sociálního zázemí. Když zaprší, nemusíme stavět
ani kopat odvodňovací kanálky. Na táboře pod dohledem 18 dospělých bylo celkem
64 dětí ve věku od 3 do 16 let. Počasí nám přálo a tak jsme se mohli koupat v řece
Střele. Plnili jsme různé úkoly a prozkoumávali okolí, jeden den jsme vařili v přírodě
na přírodním ohništi. Na tábor za námi přijeli také hasiči ze Žlutic a Chodova, kteří
nám položili pěnu, ve které jsme se klouzali a plnili bojovou hru ve hledání balónků.
Také přijeli hasiči z Toužimi, kteří nás zasvětili do tajů potápění, hledání a záchraně
utonulých a také jsme jezdili v „broďákách“ na záchranném člunu. Navštívili nás
lezci z HZS Karlovy Vary, kteří nám ukázali výsuvný automobilový žebřík
a vyprávěli nám o slaňování a záchraně ve výškách. Jeden den jsme věnovali
„paintbollu“, zazpívali jsme si u táboráku. Program byl nabitý také na noční hry –
měli jsme bobříka odvahy v podobě sčítání a malé děti poznávaly obrázky se
zvířátky, hráli jsme strážce světel a hledali ztracenou vedoucí Moniku. Po nočních
bojovkách jsme si mohli ráno krásně pospat. Vytvářeli jsme spoustu dárkových
suvenýru z korálků a jiných materiálů. Jezdili jsme na koních a užili jsme si spoustu
dalších zajímavých akcí. Na závěr tábora pro nás vedoucí připravili táborovou pouť
a závěrečnou diskotéku.
Kdo má zájem vidět naši novou základnu a fotogalerii, je možné se podívat na
táborové stránky: www.taborhasicucichorice.wz.cz. A pokud máte zájem se našeho
tábora zúčastnit v příštím roce, tak termín je od 28. 7. 2013 do 10. 8. 2013
V srpnu naši členové SDH pomáhali při Jáchymovské pouti a uspořádali další
ročník pohárové soutěže „Hore kopcom“, kde v letošním roce za Jáchymov soutěžilo
pouze jedno družstvo žen. I když děvčata pro technické problémy nevyhrála, přesto
byly na soutěži vidět velice pěkné požární útoky s úžasnými časy. Závodů se
zúčastnilo 16 nejlepších družstev Karlovarské ligy, osm družstev žen a osm družstev
mužů. Na pouti se opět představila naše přípravka, ale tentokráte s novým
programem, coby mažoretky. Doufáme, že i toto vystoupení se líbilo.
Členové jednotky zasahovali při lesním požáru na Klínovci.
Činnost kolektivu mladých hasičů po prázdninách začíná v prvním zářijovém týdnu.
V úterý 4. 9. 2012 od půl šesté mají schůzku děti ze staršího družstva (věková
kategorie 11 – 15 let), ve středu 5. 9. 2012 přípravka (4 – 6 let) a ve čtvrtek
6. 9. 2012 se sejdeme s mladšími dětmi (6 – 10 let). Pravidelné schůzky budou na
těchto zahajovacích schůzkách upraveny dle zájmu a rozvrhu dětí. Pokud by mělo
Vaše dítko zájem o práci v našem kolektivu, přijďte ve vybrané dny.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám po celý minulý školní rok
pomáhali a přispěli také sponzorsky na naše akce a vybavení pro děti. Jmenovitě
panu Josefu Novotnému za zakoupení helem, paní Drahušce Homolkové za
příspěvek při výletech, panu Tůmovi a Tomayerovi za zajištění akce v „paintbollu“
na táboře. Dále panu Grulichovi za zázemí tréninků a možnost soustředění na
Eduardu, paní Chirilické za praní dresů a samozřejmě všem dospělákům, hasičům

a veliteli jednotky SDH panu Plačkovi, bez kterých by to nešlo a doufám v pomoc
také v letošním školním a nejenom ve školním roce. Moc děkuji.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

TJ JÁCHYMOV – FOTBAL
Jáchymovským fotbalistům se podařilo sehnat díky M. Kubatovi materiál na
výstavbu dětského hřiště pro ty nejmenší. Rodiče s dětmi mohou toto zařízení
využívat na vlastní nebezpečí při domácích mistrovských zápasech.
Dosavadní výsledky mužů: 1.B třída
18.08.12
S.Drmoul - TJ Jáchymov 1:1
(0:1)
S favoritem tohoto duelu odehráli jáchymovští vyrovnanou partii. Dokonce poslali
domácí po první půli do šaten s jednobrankovým mankem po gólu Kostky, který se
trefil hlavou ve 40. minutě. Drmoulští, kteří mohli hrát vyšší soutěž a dali přednost
1.B třídě, vyrovnali po chybě jáchymovského strážce svatyně v 60. minutě.
25.08.12
TJ Jáchymov - Ol.Hroznětín 2:1 (2:0)
Dlouho očekávané derby sledovalo 70 diváků, kteří se určitě nenudili. První šanci
domácích měl Hynek, hroznětínští měli smůlu, dvakrát zaskakoval v první půli
za brankáře domácích obránce Navrátil na brankové čáře. Potom se ale prosadil
sniper jáchymovských Hekel, který zatížil konto hostů dvěma brankami ve 25. a 45.
minutě. Hroznětínští měli ve druhém dějství ohromné množství šancí, které
nedokázali proměnit. Podařilo se jim snížit v 65. minutě. V drtivém náporu domácí
odolali a důležité tři body zůstaly doma. O poločase se losovaly čtyři ceny, jako
hlavní výhra byl kupón od restaurace Evropák v hodnotě 500,- Kč.
Za oddíl kopané Rudolf Hellmich

TJ JÁCHYMOV – ODDÍL KOPANÉ
Dne 25.8. 2012 proběhl první ročník žákovského turnaje " O pohár starosty města
Jáchymov". Zúčastnily se oddíly Okresního přeboru starších žáků a sice TJ
Jáchymov, Ajax Kolová/LK K.Vary, EP Merklín a Sokol Útvina. Počasí turnaji
přálo, avšak štěstí se na stranu našich žáků tentokrát nepřiklonilo.
Prohry 2:4 s Merklínem, 1:4 s Kolovou/LK K.Vary a nakonec i s Útvinou 1:2
rozhodly o celkově čtvrtém místě, které naši žáci obsadili. Třetí příčku získala
Útvina, druhou Merklín a zasloužené zlaté medaile si odvezli hoši do Kolové.
Ve dnech 24.-26.8.2012 se žáci naší TJ zúčastnili soustředění na Suché, kde
čerpali síly a dovednosti do nové sezóny 2012/13, která začíná prvním domácím
zápasem v sobotu 2.9. od 10.00 hodin.
Za poskytnutí občerstvení na soustředění děkujeme paní Anně Tiché, Nápoje.
Děkujeme za podporu Města Jáchymov, zastoupeného starostou
p. ing. Grulichem a paní místostarostce Štikové za účast a předání
cen na I. ročníku žákovského turnaje v kopané
,,O pohár starosty města Jáchymov“ dne 25. 8. 2012.
Jaroslav Doležal

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
POLICIE ČR JÁCHYMOV
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
OKRESNÍ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ
NEMOCNICE OSTROV RECEPCE
ÚSTŘEDNA NEMOCNICE
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA K. VARY
OHLAŠOVNA POŽÁRŮ JÁCHYMOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD
BYTOVÝ ÚŘAD
INFORMAČNÍ CENTRUM
ČESKÁ POŠTA – JÁCHYMOV

353 811 158, 721 773 597
155
150, 950 370 112(KARLOVY VARY)
353364255
353 364 111
353 232 000
353 811 158, 725 056 518
353 808 111 FAX: 353 808 112
353 808 124
353 811 379
353 811 647, 353 811 977, 353 811 155

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Karin Pašková, TEL: 353 808 122

PO, ČT
ÚT

10.00 -12.00

13.00 - 18.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Erika Handrychová TEL.: 353 811 244

PO, ÚT, ST, PÁ

7.30 - 11.30 hodin

ST
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
ČT
13.00 - 17.00 hodin
___________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht
TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.00 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
12.30 – 14.00 hodin
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
___________________________________________________________________________
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST

8.00 - 11.30 hodin
8.00 – 11.30 hodin

ČT

8.00 - 11.30 hodin

13.30 - 18.00

PÁ
8.00 - 11.30 hodin
___________________________________________________________________________
ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
PLDD MUDr. Kadleček
TEL.: 773 564 846, 608 171 124
www.ordinaceupandy.cz upandy@seznam.cz
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Abertamy
7.30 – 11.30 hodin 13.00 – 15.30hod.
pouze 2. a 4. středa v měsíci dopoledne
Abertamy
7.30 - 11.30 hodin 13.00 – 15.30 hod.

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV
Sídlo
Telefon
Fax
WWW
E-mail
Starosta
Místostarostka

Tajemnice

MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1
362 51 JÁCHYMOV
+420 353 808 111
+420 353 808 112
www.mestojachymov.cz
podatelna@mestojachymov.cz
Ing. Bronislav Grulich
tel.: +420 353 808 113;
E-mail: grulich@mestojachymov.cz
Ingeborg Štiková,
tel.: +420 353808114;
E-amil: stikova@mestojachymov.cz
Annamarie Viková, tel.: +420 353 808 115
E-mail: vikova@mestojachymov.cz

Odbor hospodářsko správní
Jméno
Hadrava Jan
Hellmichová
Eva
Hynková Soňa
Ing. Frischová
Marcela
Peroutková
Anna
Trylčová Marie
Vacata Pavel
Luboš
Kožušník
Stradiot
Stanislav

činnosti

E-mail

telefon

dveře/pos
chodí
vedoucí OHS
hadrava@mestojachymov.cz
353 808 130 13 B / 2
5.
hellmichova@mestojachymov.cz 353 808 133
14 / 2
1.
5.

hynkova@mestojachymov.cz
frischova@mestojachymov.cz

353 808 126
353 808 117

4/1
14 / 2

4.

peroutková@mestojachymov.cz

353 808 119

13 / 2

2.
3.
6.

trylcova@mestojachymov.cz
vacata@mestojachymov.cz
kozusnik@mestojachymov.cz

353 808 120
353 808 121
353 808 118

6/1
16 / 2
11 / 1

353 808 125

1/1

správce

Odbor stavebního úřadu
Jméno
činnosti
E-mail
telefon
dveře/poschodí
Krejčová
vedoucí
krejcova@mestojachymov.cz 353 808 129
10 / 1
Lýdia
Anna
S.
puncocharova@mestojachymov 353 808 116
10/1
Punčochářová
Michael
rothe@mestojachymov.cz
353 808 132
10/1
Rothe
Činnosti:
1. Sekretariát starosty a pošta
2. Přestupky, poplatky, pokladna, soc. dávky, hřbitov, komunální odpad
3. Správní činnosti (drážní úřad, kácení nelesní zeleně, VHP), investice, proinvestice, ÚPD
4. Správa majetku města – prodej bytů, pozemků, pronájmy bytů, bytů z majetku města
5. Finanční účtárna, ekonomika, mzdy, majetek města, pojištění, vymáhání pohledávek
S. Povolování staveb, kolaudace a změny využ. staveb, územní řízení, dozor

REKLAMA

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14- 17 týdnů cena 159,- – 170,- Kč / ks

Prodeje se uskuteční: v neděli 23. září 2012
Jáchymov – u radnice – v 14 30 hod
Případné bližší informace – tel: 728605840, 728165166,
415740719

Drakiáda VIII. ročník
Kulturní komise Jáchymov ve spolupráci s městem a IKC Jáchymov

Vás
srdečně zve na
VIII. ročník Drakiády
který se uskuteční

v sobotu 6. 10. 2012 od 15.00 hodin
na Klobouku nad Jáchymovem
Proběhne zde soutěž o nejhezčího doma vyrobeného a
nejlépe létajícího draka.

Vezměte schované, nové, doma vyrobené nebo
koupené draky a pojďte s námi létat na Klobouk!

