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V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

slovo místostarostky
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce

CENA
5,-

DEN SENIORŮ
5. října jsme se zúčastnili společenského posezení ke dni seniorů, které pro své
občany v důchodovém věku pořádalo město Jáchymov. V bývalé restauraci Radniční
sklípek nás přivítala místostarostka města paní Štiková. Celým odpolednem nás pak
provázel krojovaný soubor MLS. K tanci, poslechu i k pobavení nám zahrál
a zazpíval řadu lidových písní. Svým vystoupením nás překvapil i dětský divadelní
kroužek při zdejší základní škole. Také občerstvení bylo výborné a bohaté
s vynikající a ochotnou obsluhou. Všichni jsme se těšili dobré náladě. Na závěr
každý z nás ještě obdržel kytičku.
Za příjemně prožité odpoledne připravené vedením města, jeho kulturní komisí
a informačním centrem upřímně děkujeme.
Jedna ze zúčastněných, Hana Kozohorská

FOTOSOUTĚŽ - 2012

foto - René Lehm
foto – Erika Handrychová

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení rodiče,
i v listopadovém zpravodaji se vracím k situaci ohledně dětského lékaře. Zatím se
nepodařilo zajistit lékaře do ordinace ve městě a věřte, že děláme vše co je v našich
možnostech, aby lékař v Jáchymově ordinoval. Bohužel situace s dětskými lékaři je
špatná, zkrátka lékaři pro děti a dorost „nejsou“, a ti, co mají ordinace již v provozu
jsou natolik vytížení, že mají ordinační hodiny každý den v týdnu a nemohou si
dovolit zrušit ordinační den a sloužit v ordinaci v Jáchymově, kterou musí také
vybavit. Ve spolupráci s odborem zdravotnictví Krajského úřadu v Karlových
Varech a zdravotní pojišťovnou bylo vypsáno nové výběrové řízení a rozeslány
inzeráty tak, aby byly zveřejněny nejen v celé ČR, ale i na Slovensku.
V základní škole, mateřské škole a na úředních deskách byla vyvěšena 15. 10. 2012
oficiální informace s radou, jak postupovat při vyžadování zdravotní dokumentace,
která je uložena na Krajském úřadě v Karlových Varech. Informaci zveřejňujeme
nyní i ve zpravodaji.
Se situací vás budeme průběžně seznamovat a jakmile se podaří lékaře sehnat,
určitě mu město bude nápomocno s řešením rozjezdu ordinace.
Ingeborg Štiková

Upozornění pro všechny občany Jáchymova!
Místní poplatky od občanů se budou vybírat v pokladně Městského úřadu
Jáchymov v tomto roce naposledy dne 19. 12. 2012.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Jáchymov spolu s Kulturní komisí LCR a IKC Jáchymov Vás zve na

„Vítání občánků“.
Slavnostní přivítání
proběhne 24. 11. 2012 od 10:00 hodin
v obřadní síni radnice města.

Všichni novorození občánci města narození
od května 2012 do října 2012
obdrží pozvání.
Těšíme se na Vaši účast.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
23. zasedání rady města ze dne 9. října 2012:
• schválila Ceník za odvoz komunálního odpadu na rok 2013, který je stejný
jako v roce 2012
• schválila aktualizovaný finanční harmonogram a harmonogram provedení
díla Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov, která je součástí dotačního projektu
„Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří.
• schválila podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci: Lidická ul. a Fibichova ul.
(lokalita č. 20 a 23)
• schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizace stavby – „Úprava ploch
Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky“ ze dne 28. 2. 2012
a pověřuje starostu města podpisem dodatku
• schválila vyhotovení desky – Památník Jáchymov za cenu 4.850,- Kč bez
DPH, který bude umístěn ve Šlikově parku
• schválila Smlouvu na zajištění akce: Rozsvícení vánočního stromu 2012
• uložila OHS vyžádat si od RK IKON předložení všech uznání dluhů
a splátkových kalendářů a u nově uzavřených splátkových kalendářů
(podepsaných dlužníkem) předkládat vždy komentáře
24. zasedání rady města ze dne 23. října 2012:
• schválila spolupráci s o. s. Kotec Sokolov na poskytování terénní sociální
práce. Jedná se o variantu č. 2, tzn. služba bude poskytována jednou za 14 dní
• schválila vyhlášení výběrového řízení - třetí kolo na pronájem bytu č.p.
1048/405 podle „Pravidel Města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do
nájmu občanům“
• schválila vyhlášení výběrového řízení - třetí kolo na pronájem bytu č.p.
1049/303 podle „Pravidel Města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do
nájmu občanům“
• schválila prodloužení termínu dokončení stavby Úprava ploch Hornického
nám. jako východiska Stříbrné stezky (Cíl3 – Stříbrná stezka Silberstrasse
I. investiční etapa) do 30. 11. 2012
• schválila výši ročních odpisů r. 2012 v celkové výši 39.100,- Kč příspěvkové
organizace Základní škola M. C. Sklodowské a mateřská škola Jáchymov
• schválila rozdělení hospodářského výsledku za r. 2011 ve výši 112.902,04 Kč,
a to p. o. CZT Jáchymov
• schválila odpisový plán na r. 2012 p. o. CZT Jáchymov – jedná se o kotelnu
na NR a v ul. Mánesova
• schválila podání žádosti ICK Jáchymov o dotaci z KÚKK na podporu
kulturních aktivit v r. 2013
• odkládá do příštího jednání RM pronájem nebytového prostoru č.p. 4/7 v ulici
náměstní Republiky v Jáchymově

• odkládá do příštího jednání RM Darovací smlouvu mezi Povodím Ohře,
Chomutov a o.p.s. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, na vodní dílo
Blatenský příkop v k. ú. Rýžovna
zpracovala Hynková

HOVORY S OBČANY
Dne 7. 11. 2012 od 16.00 hod. se konají
HOVORY S OBČANY
na MěÚ Jáchymov
XV. veřejné zasedání Zastupitelstva města
se koná dne 14. 11. 2012 od 17.00 hod v ZŠ Jáchymov

OZNÁMENÍ
Ceník za odvoz odpadu na rok 2013
Velikost

Svoz

Svoz

Svoz

Svoz

nádoby
120 l
240 l
660 l
1100 l

1 x týdně
2.704,4.830,14.553,29.950,-

1 x za 14 dní
2.023,3.465,10.902,17.093,-

38 x ročně
2.364,4.158,12.629,22.360,-

2 x týdně
47.824,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní:
38 x ročně:

svoz v sudé týdny
zahrnuje svoz: - od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
- od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně

SPLATNOST OD 1. 1. 2013 DO 15. 2. 2013 nebo ve dvou
splátkách, kdy druhá splátka je splatná do 15. 7. 2013 s tím, že
si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny, v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo
frekvence svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to
k 30. 6. a 31. 12. běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se o
změnu v souvislosti s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu
nebo zvýšením frekvence svozu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den otevřených dveří 17. 10. 2012
Středa 17. 10. 2012 se pro naši školu stala jedním z velmi významných dnů, a to ne
pouze proto, že jsme pro širokou veřejnost města a všechny zájemce z okolí otevřeli
své prostory a nabídli všem možnost nahlédnout do „naší vzdělávací kuchyně“.
Tento den jsme po velmi náročných přípravách otevřeli současně několik nových
prostor.
Za přítomnosti Ing. Bronislava Grulicha, starosty města, přestřihla pásku
nejzajímavějšího a nejnáročnějšího nově otevřeného prostoru - cvičného bytu p.Ingeborg Štiková, místostarostka města. V novém prostoru čekal na návštěvníky
velký raut, který připravila skupina 6 našich žáků pod odborným vedením p. Lucie
Dvořákové (vedoucí budoucích celků vaření a vedení domácnosti). Tato skupina si
jako první vyzkoušela všechno moderní vybavení - tři kuchyňské linky, sporáky,
myčku, automatickou pračku, lednice, mrazáky a další technické a speciální
vybavení. Kromě zázemí na vaření je prostor vybaven atypickou stolovou sestavou
pro 10 osob, skříněmi, stoly a keramickou pylonovou tabulí. K čemu bude prostor
sloužit? Od příštího týdne k výuce vaření a vedení domácnosti (včetně praní, žehlení
a šití), k výuce netradičních výtvarných technik a k výuce hry na kytaru. Jaký byl
zájem veřejnosti – opravdu velmi velký.
O patro níže čekaly na návštěvníky dva nově rekonstruované menší prostory – nová
keramická dílna s malou pecí, nastavitelnými stoly a nezbytným sociálním
vybavením. Dílna bude zahajovat provoz od listopadu tohoto roku.
V prvním patře se návštěvníkům otevřely další nově upravené prostory - moderními
netbooky doplněné vybavení multifunkční učebny a v prostorách multifunkční
knihovny naprosto nové DTP pracoviště (Desk Top Publishing). To bude přednostně
sloužit aktivitám redakční rady školního časopisu a díky nejmodernějšímu vybavení
– nejvýkonnějšími počítači školy počínaje, přes moderní digitální kameru a digitální
fotoaparát k multifukčnímu kopírovacímu, tiskovému a skenovacímu zařízení.
K vybavení patří i speciální softwarové aplikace, které umožní střih videa a tvorbu
digitálních podob všech textových a obrazových prezentací.
Posledním otevřeným prostorem se stala projektová kancelář společnosti PECKACentrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s., která v řádně pronajatých
a placených prostorách (se souhlasem města) připravuje projekty a projektové
záměry, které nám umožňují postupně měnit tvář naší školy.
Návštěvníky jsme pouze upozornili na probíhající stavbu pergoly, která vyrůstá
v prostorách naší školní zahrady – jako součást rozsáhlých rekonstrukčních úprav
financovaných z rozvojového programu MŠMT, které škola získala. Nový prostor
bude dokončen na přelomu listopadu a prosince letošního roku a s jeho využíváním
počítáme na jaře příštího roku.
V rámci dne otevřených dveří byly zájemcům předloženy všechny nabídky zájmových
aktivit, které škola díky získaným dotacím z rozvojových programů MŠMT
a z projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v současnosti otevírá. Pro zjednodušený přehled uvádíme nejzajímavější z nich:

Dramatický kroužek Kuri-Kuri, pěvecký sbor MaCuS CHORUS, výuka hry na klavír
(škola získala prostřednictvím projektu společnosti Člověk v tísni, o.p.s. prostředky
na nákup digitálního pianina), výuka hry na kytaru (nákup kytar a dalšího vybavení
je kryt ze stejného zdroje), hudebně pohybové aktivity, které zahájí svou činnost od
14. 11. 2012 (jednotné vybavení účastníků bude kryto ze stejných zdrojů), netradiční
výtvarné techniky od počátku listopadu (kryto z projektu školy a projektu spol. ČVT),
keramický kroužek - od počátku listopadu (vybavení a spotřeba kryta z prostředků
projektů OP VK a prostředků školy).
V rámci aktivit tohoto dne proběhla i první prezentace projektu Systém
individuálního vzdělávání osob žijících v oblastech se zastoupením sociálně
vyloučených lokalit, na jehož realizaci získala škola dotaci téměř 4 miliony Kč. Je
třeba připomenout, že naše škola se stala jedinou základní školou republiky, která
na dotaci z této výzvy Individuálních projektů ostatních v rámci OP VK dosáhla.
Tento projekt je určen pro všechny občany města ve věkovém rozpětí od 15 do 65 let.
Ti, kteří budou mít zájem o bezplatné vzdělávací akce (jejichž témata si sami zvolí),
mohou kontaktovat asistentku projektu paní Evu Smetanovou na tel. 724923904,
popřípadě na e-mailové adrese smetanova.evik@seznam.cz.
Význam dne otevřených dveří byl podtržen přítomností zástupců České televize
a Deníků Bohemia.
Mgr. Jan Musil, ředitel školy

SOUTĚŽ PRO DĚTI – KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správná odpověď z minulého čísla je ŠLIKOVA VĚŽ
Šlikova věž spolu s věží Prachárnou jsou pozůstatky z hradu Freudenstein, který
nechal nad vznikajícím městem v roce 1517 postavit hrabě Štěpán Šlik. Hrad měl
sloužit pro ochranu města. V roce 1519 začíná Šlik ve sklepení hradu tajně razit
první jáchymovské mince – tolary. Po roce 1636, kdy hrad vyhořel, byl ponechán
svému osudu. Využívaly se již pouze dvě věže – Šlikovka jako požární hláska a pro
oznamování začátku a konce směn horníkům a Prachárna pro uložení střelného
prachu.
Výherce z minulého čísla je Martina Kostková (2. třída)
Svou výhru si může vyzvednout v Informačním centru.
1.
2.
3.
4.
5.
X

6.
7.
8.
9.
10.
X

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1. Podzimní plod
2. Město, kde se dříve vyráběly rukavice
3. Zahradní nářadí
4. Kopec nad Jáchymovem
5. Den v týdnu
6. Část obličeje
7. Geometrický tvar
8. Místo sběrného dvora v Jáchymově
9. Osobnost Jáchymova (1504 – 1565)

10. Pomoc při nemoci
11. Maminka maminky
12. Podzimní květina
13. Děti pouštějí ….
14. Volný den
15. Mince, která se razila v Jáchymově
16. Svátek 4. 11.
17. Živočich žijící ve vodě

O této památce se dozvíte více v příštím Zpravodaji…

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V listopadu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Anežka Bílová
Petr Jaroš
Alexander Korčok
Verona Dvořáková
Vlasta Harantová
Jaroslav Joska
Eva Haasová
Jiří Šmarda
Gertruda Lenhartová
Jiří Herman
Alžběta Šubová
Alena Stančíková
Katarina Pobehová
Jan Doupník
Hannelore Šikýřová
Marcela Václavková
Helena Gáborová
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.
NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi námi nové občánky
Michael Csemer
Jakub Filústek
Blahopřejeme rodičům a přejeme Vám
život plný radosti.

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: 1. 11., 15. 11. a 29. 11. 2012
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy v neděli od 10.00 hodin a ve středu od
16.00 hod.

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.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky v měsíci listopadu se uskuteční v úterý:
6. 11. a 20. 11. 2012 od 14.00 hod.
Texty v anglickém, německém a ruském jazyce jsou k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304 Tel.: 353 811 379
Počet výtisků 400 ks. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková, A. Plačková.

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.
10. 11. 2012 přednáška
Významný objev v Jáchymově – nejstarší hrací karty v České republice
Jaroslav Ochec seznámí s historií hracích karet, přiblíží, jak hrací karty dobily svět
a objasní, jak byly objeveny nejstarší hrací karty v republice. Přednášku doplní
množství obrazového materiálu. Začátek v 17 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je 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
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

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ LISTOPAD 2012
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV

RADIUM PALACE
1. 11. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 80 Kč

„ORBIS PICTUS“ Koncert smíšeného pěveckého sboru z Ostrova. Na programu
současné i klasické písně z celého světa.
8. 11. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

„A QUATRO VOCI“ Komorní těleso Karlovarského symfonického orchestru ve
složení flétna, hoboj, violoncello, cembalo přednese skladby autorů ...
15. 11. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 120Kč

„ADAMUSOVO TRIO“ ve složení hoboj, anglický roh, housle s doprovodem
klavíru představí známé skladby autorů W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka,
A. Pasculli...
11. 11. neděle od 19.00 hod.

start od RADIUM PALACE

SVATÝ MARTIN – celolázeňská akce
19. 11. pondělí v 19.30 hod.

vstupné zdarma

Německá lékařská přednáška na téma „ORTOPEDICKÉ POMŮCKY PŘI
RŮZNÝCH ONEMOCNĚNÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU“, přednášející prim.
MUDr. Marie Součková
22. 11. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 130 Kč

„VEČER KRÁSNÝCH MELODIÍ“ operetní koncert v podání pražských umělců
Elišky Weissové – mezzosoprán, Radima Schwaba – baryton a klavírní doprovod –
Linda Wintrová. Na programu skladby od G. Bizeta, L. Bernsteina, L. Webera, W. A.
Mozarta, J. Strausse a další.

AKADEMIK BĚHOUNEK - SÁL
6. 11. úterý v 19.30 hod.

vstupné 130 Kč

„LÁSKA K OPERETĚ“ operetní koncert v podání regionálních sólistů, sopranistky
Stanislavy Čihákové – Hanzlíkové, housle – Vladislav Liněcký, klavír – Eva Pfeiffer
– Kubišová.

11. 11. neděle v 19.00 hod.

start od AK. Běhounek

„SVATÝ MARTIN“ setkání s lampiony u LC Agricola, příjezd sv. Martina, hudební
program před i uvnitř LC Agricola. Vstupenky je možné zakoupit u programových
specialistek a ve SPA INFO Praha. V ceně vstupného je lampion s příslušenstvím,
venkovní i vnitřní program v Agricole
13. 11. úterý v 19.30 hod.

vstupné 80 Kč

„LEGENDY SVĚTOVÉHO POPU“ vám představuje Honza Jareš, nevidomý
absolvent Pražské konzervatoře. V programu s mottem „Neobyčejný příběh,
neobyčejný hlas" uvede talentovaný zpěvák a klavírista písně předních světových
interpretů jako je Elvis Presley, Frank Sinatra, Louis Amstrong, Elton John a další.
19. 11. pondělí v 19.30 hod.

vstupné 70 Kč

„AGENTURA DRAHOUŠEK aneb sňatky všeho druhu“. Divadelní scéna při DK
Ostrov představí komedii o poněkud netradiční sňatkové agentuře. Hru zrežíroval
Petr Pokorný. V ceně malý nápoj zdarma.
23. 11. pátek 10 – 16 hod.

vstupné zdarma

„PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK“ hledáte inspiraci na vánoční svátky nebo dárek pro
své známé, rodinu, děti či vnoučata? Přijďte se podívat na náš jarmark – uvidíte
tradiční řemesla – paličkování, drátkování, ručně malované sklo, řezbáře a další
jarmarečníky – prodej šperků, kosmetiky, textilního zboží a dalších…

CURIE
3. 11. sobota v 15.00 hod.

předsálí kavárny Curie

zdarma

PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ – ABORIGINALS
Přednáší PhDr. Hana Gerzanicová z Plzně.
7. 11. středa, ve 14.00 hod.

zdarma

„BECHTĚREVOVA NEMOC“ česká lékařská přednáška, MUDr. Buglov.
7. 11. středa v 19.30 hod.

vstupné 70 Kč

„TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU“ prohlédněte si podzimní a zimní
kolekci JB STYLE, prezentace kosmetiky Mary Kay. K tanci a poslechu hrají a
zpívají Jiřina a Michal Pagáčovi.
10. 11. sobota v 19.30 hod.

vstupné zdarma

„PŘEDMARTINSKÁ ZÁBAVA“ hraje a zpívá „One Sax Man“ Jan Zumr.
Rezervace míst u obsluhy kavárny Curie.

11. 11. neděle od 19.00 hod.

start od CURIE

„SVATÝ MARTIN“ celolázeňská akce
14. 11. středa v 19.30 hod.

vstupné zdarma

„LUKÁŠ ZDENĚK S AKUSTICKOU KYTAROU“ OSTROVSKÝ písničkář zahraje
nejen svoje, ale také známé písně od T. Kluse, Chinaski, Lucie ad.
20. 11. úterý v 19.00 hod.

vstupné 70 Kč

„KELTSKÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE“ v podání mladé a nadané sopranistky
Julie Meixnerové z Prahy, klavírní doprovod Josef Škulavík.
27. 11. úterý v 19.30 hod.

vstupné zdarma

„TANEČNÍ ZÁBAVA“ hrají a zpívají Eva a Jiří Homolkovi. Rezervace míst u
obsluhy kavárny Curie.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
Otevřen pouze při bohoslužbě v neděli v 10.00 hod. a ve středu od 16.00 hod.
9. 11. pátek v 19.30 hod.

vstupné 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.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV LISTOPAD 2012
3. 11. sobota

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

19.30 hod.

Komedie, Česko, 2012, 113 min
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze
společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, 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 zavazadla, 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 a další…
Vstupné: 70Kč

7. 11. středa

ŽELEZNÁ LADY

19.30 hod.

Drama / Životopisný, Velká Británie, 2011, 105 min
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká
politika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska. Svým nekompromisním přístupem
k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje
Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její
neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc
Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra Roach, Anthony Head, Richard
E. Grant, Olivia Colman, Roger Allam, Julian Wadham, Harry Lloyd, Nicholas
Farrell, Iain Glen
vstupné: 70 Kč
10. 11. sobota

ALOIS NEBEL

19.30 hod.

Animovaný / Drama/Česko / Německo, 2011, 81 min
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok
v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý
samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje
Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce.
Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář
Wachek (Leoš Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky
sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel Roden),
který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace
nakonec Nebela přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího. Vydá se do Prahy
hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží najde svou životní lásku, toaletářku
Květu (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu
setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie
Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Trojan
a další…
vstupné:70 Kč

14. 11. středa

AUTA 2

17.00 hod.

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný USA, 2011, 103 min
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák,
se dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. Tam budou
soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout
o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta na šampionát je plná děr, objížděk
a komických překvapení, když se Burák připlete do svého vlastního netušeného
dobrodružství - mezinárodní špionáže. Burák, který je rozpolcený tím, že má
Bleskovi McQueenovi pomáhat ve vysokém závodu a zároveň se účastnit špionážní
mise s nejvyšším utajením, se na své cestě plné akcí dostane do honičky, která ho

zavede do ulic Japonska a Evropy, kde ho stopují jeho přátelé, a sleduje celý svět.
K legraci, která se odehrává v rychlém tempu, se přidává pestrá směsice nových
účinkujících aut včetně tajných agentů, hrozných darebáků a mezinárodních
soupeřů.
vstupné: 60 Kč

17. 11. sobota

CZECH MADE MAN

19.30 hod.

Komedie / Drama, Česko, 2011, 79 min
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny
alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy,
konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe.
„Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž
nezvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů.
Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, až
je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může za ten rozlet chytrost nebo vychytralost?
Z netušených a nekonečných možností internetu vyroste ve finále virtuální blahobyt.
Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na
happyend, ten se ovšem stylově zvrtne.
Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Milan Šteindler, Martin Písařík, Predrag
Bjelac, Tomáš Matonoha, Zdeněk Srstka, Petr Čtvrtníček, Ester Kočičková,
Katarína Hasprová, Jana Pehrová-Krausová, Jan Antonín Duchoslav, Norbert
Lichý, Veronika Hong, Tomáš Magnusek, Hynek Čermák, Václav Upír Krejčí …
vstupné:70 Kč

21. 11. středa

BOURNŮV ODKAZ

19.30 hod.

Akční / Dobrodružný / Thriller / Mysteriózní, USA, 2012, 134 min
V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne zlikvidoval tajný a kontroverzní vládní
program společně s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku ledovce, pod níž se ukrývá
mnohem sofistikovanější systém tajných operací, kterému šéfuje Byer (Edward
Norton). Chladnokrevného profíka události kolem Jasona Bournea rozhodně
nenechávají chladným, a tak se pro jistotu rozhodne bezpečně pohřbít podobný
program dřív, než mu taky přeroste přes hlavu. K jeho smůle však jinak precizní
čistící operaci přežije právě Aaron Cross a také vědkyně Marta Shearing (Rachel
Weisz), která měla na starost jeho vědeckou část. Ti dva se navíc spojí a to je pro
Byera smrtící hrozba, mnohem větší než ta, kterou představuje Bourne. Cross je taky
z pořádně nepoddajného materiálu a oproti Jasonovi má tu výhodu, že si všechno
pamatuje.
Hrají: Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz, Oscar Isaac, Joan Allen,
Albert Finney, Stacy Keach, Scott Glenn, Corey Stoll, Michael Papajohn, Dennis
Boutsikaris, Željko Ivanek
vstupné: 70 Kč

24. 11. sobota

MUŽI V NADĚJI

19.30 hod.

Komedie, Česko, 2011, 110 min
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je
o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit,
aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje
svou divokou teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je
u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností
nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek
a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak
vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí
jeho jediné dcery...
Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, Petra Hřebíčková,
Simona Stašová, Lukáš Langmajer a další …
vstupné:70 Kč

28. 11. středa

SAXANA

17.00 hod.

Pohádka, Česko, 2011, 90 min
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou,
studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou
první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné
vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem
Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém
čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka
Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné
Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů. Na malou
holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého světa, který se právě ocitl na
pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za pomoci svých nových pohádkových kamarádů
rozplétá zamotaný svět pohádek, který se zlými silami snaží ovládnout komiksový
gangster Crashman. Žákyni 2. B čeká nelehký úkol, jak se vypořádat se všemi
nástrahami podzemní říše, přelstít komiksového gangstera a dostat se zpátky domů
k mamince.
Hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová,
Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Naďa Konvalinková, Jaromír Dulava, Ota
Jirák, Markéta Hrubešová, Jaroslav Kepka, Bronislav Poloczek, Uršula Kluková,
Jaromír Nosek, Jan Kuželka, Oldřich Hrůza, Petr Kocourek, Alice Šnirychová Dvořáková, Štěpán Krtička, Ladislav Cigánek, Dalimil Klapka, Libor Terš, Jakub
Saic, Otmar Brancuzský, Tomáš Racek, Karel Gult, Daniel Rous, Jaromír
Meduna, Eva Spoustová, Johana Krtičková, Oldřich Vlach, Jan Dolanský, Václav
Vorlíček
vstupné:50 Kč

28. 11. středa

SVATÁ ČTVREŘICE

19.30 hod.

Romantický / Komedie, Česko, 2012, 78 min
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy
Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit
ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše
v exotickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké části
odehrává.
Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři Ondra (Hynek Čermák) a Vítek (Jiří
Langmajer), dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na karibském ostrově, kde
hurikán poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi
z dvojdomku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. Jejich manželky,
Dita (Viktorie Čermáková) a Marie (Marika Procházková), se mají rády, Ondrovi
dospívající synové chodí s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající
idyla, kterou narušuje jediná věc. V úvodu zmíněná postelová nuda. Když tedy osud
hodí mužům rukavici v podobě zahraniční služební cesty, zvednou ji i ženy a do
Karibiku je doprovodí. A právě tam, v exotickém ráji, se v jejich hlavách zrodí plán,
po kterém už jejich sexuální život nebude nikdy stejný. A nudný.
Hrají: Jiří Langmajer, Marika Procházková, Hynek Čermák, Viktorie Čermáková,
Luděk Munzar, Jana Gýrová, Valerie Šámalová, Jenovéfa Boková, Gregor Bauer,
Barbora Poláková
vstupné: 70Kč

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

STŘEDA, PÁTEK

CURIE

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE,
ÚTERÝ 4. 9.2012

RADIUM PALACE

PÁTEK
19.30 – 23.00
k tanci hraje Duo Záliba
SOBOTA 19.30 – 23.00
k tanci hrají Gipsy Hery Band

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
Zájezd do Weidenu
Již tradičně pořádá Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
autobusový zájezd do Weidenu dne 29. 11. 2012. Zájezd umožňuje účastníkům
nákupy v městečku WALDSASSENU a WEIDENU. Dále je možné navštívit
bezbariérový aquapark v již zmiňovaném WEIDENU. Vstup do aquaparku je na
3 hodiny. Zde můžete relaxovat ve vířivkách, zaplavat si v divoké řece, najdete zde
i tobogán a skákací můstky. Samozřejmě si můžete zaplavat i v klasickém plaveckém
bazénu. Doporučujeme připojistit se. Zdravotní a úrazové pojištění není v ceně
zájezdu. Nástupní místa jsou v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Pro více
informací nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 602 340 549, 353 234 666 nebo
přímo v Centru pro zdravotně postižené na adrese Sokolovská 54, 360 05 Karlovy
Vary.

VZPOMÍNKA

Dne 10. 10. 2012
jsme se navždy rozloučili s naším
tatínkem, bratrem, švagrem, dědečkem a pradědečkem,
dlouholetým hasičem a kamarádem
Jiřím Bláhou.
Děkujeme Všem,
kteří se s ním na jeho poslední cestě
přišli rozloučit.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu milou vzpomínku.
Děkují
dcery s rodinami.

DRAKIÁDA
Stát nejvíce přispívá při vkladu 1000
Kč měsíčně
6. října 2012 nad Jáchymovem opět zářilo sluníčko a byl nádherný podzimní den.
Kulturní komise ve spolupráci s městem a Informačním centrem připravilo právě na
tento den další ročník Drakiády. Vítr na Klobouku foukal také dostatečně a tak
opravdu v 15.00 hodin nad Jáchymovem vzlétlo 23 doma vyrobených či koupených
draků. Pouštět je přišly celé rodiny a opravdu se bylo na co koukat. Velice těžké bylo
vybrat nejlepšího a nejdéle létajícího draka. Zapálení některých rodičů bylo také
bezkonkurenční, pouštělo se i v poloze vleže, jen aby drak na obloze vydržel co
nejdéle a nejvýše. Stalo se, že některý drak opustil svého majitele a vydal se cestou
ke Klínovci. No a jak to vše dopadlo:
Doma vyrobení draci:
1. místo – Lucie Javůrková – drak Péťa
2. místo – Karolínka Lepičová – drak Šašek
3. místo – Monika Galová – drak Princezna 2
Nejlépe a nejdéle létající draci:
1. místo – Lucie Červená – drak Pirát
2. místo – Karolínka Lepičová – drak Rogalo
3. místo – Tomáš Dvořák – drak Balón
Sladkou odměnu a věcnou cenu obdrželi
všichni účastníci. Monika Galová obdržela
cenu – Smolař dne – třikrát jí uletěl drak.

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
Jáchymovské poznámky:

Mladá Marie Curie Sklodovská (MCS)

V listopadu si připomínáme narození této vyjímečné ženy, jejíž jméno nese
škola i lázeňský dům a která poctila i naše město svojí návštěvou. Dnes se podíváme,
jaká vlastně byla MCS, než se stala slavnou.
V době dětství a mládí MCS bylo Polsko rozděleno mezi silnější sousedy,
carské Rusko, Německo a Rakousko. Zvláště v ruském Polsku byl veliký národnostní
útlak, zákaz výuky polštiny, historie, ostatní pouze podle ruských osnov a v ruštině.
Poláci přestali obdivovat hrdiny z povstání, kteří šli s kosou proti kozákům. Noví
hrdinové byli učitelé, vzdělanci. MCS navštěvovala soukromou školu slečny
Sikorské. Ve třídě se právě probírá v hodině dějepisu historie polských králů. Náhle
zazní zvonek. Dlouze – dlouze – krátce. Inspektor! Učitelka rychle shrne sešity
a knihy do zástěr pěti dívek, které odběhnou do přilehlé ložnice. A již se otevírají
dveře a vchází ruský inspektor sešněrovaný do uniformy – žluté kalhoty a modrá
kazajka s naleštěnými knoflíky – doprovázený ředitelkou školy. Dvacet pět žaček se
sklání nad šitím. Inspektor zdvihá desku nejbližšího stolku. Nic. Žádné knihy, žádné
sešity. Inspektor žádá učitelku, aby vyvolala některou žákyni. Je to jako vždy MCS,
o dva roky mladší než ostatní dívky, ale nesporně první v matematice, dějepisu,
literatuře, němčině a francouzštině. MSC odpovídá na otázky inspektora rusky
s přízvukem jako rodilá Ruska. Modlitbu, kdo vládne, tituly carské rodiny. Jedna
otázka střídá druhou. Inspektor odchází do další třídy a děvčátko, MCS, se po
nervovém vypětí rozplakalo.
Pan Sklodowski byl učitelem na gymnáziu. Nesmírně chytrý a vzdělaný pán,
který se celý život věnoval samostudiu. Jsme v době, kdy (jeho děti) Broňa
absolvovala gymnázium, Josef je na univerzitě, Marie je na gymnáziu a Hela
v ústavu slečny Sikorské. I jejich domov byl svým způsobem školou, večer děti seděly
s otcem a probíraly nejrůznější problematiku. Po absolvování státního gymnázia
MCS pracovala mimo Varšavu na
venkově jako domácí učitelka. Znala
a vyučovala polsky, rusky, německy,
francouzsky a poměrně dobře
i anglicky. Její perfektní němčina
později udělala velký dojem na
úředníky ve Vídni, když žádala vzorky
rud a odpadů z Jáchymova. V této
době také prožila veliké zklamání
v lásce.
Po návratu do Varšavy se
věnovala studiu přírodních věd
a konala prvé pokusy v chemii,
poznala nutnou systematičnost v této práci. Tyto práce probíhaly v Průmyslovém
a zemědělském muzeu. V zadním traktu v podkroví, na obrázku druhé okno zprava,

byla laboratoř, kde Marie pracovala. Kdo by za tímto neškodně honosným názvem
hledal středisko polské vědy!
A kdo by se chtěl dozvědět více, ať si přečte knihu Evy Curiové: Paní Curiová,
ze které jsou zde uvedené informace.
Jaroslav Ochec

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Třetí říjnový víkend jsme vyrazili na Blatenský vrch, abychom se zde mohli zúčastnit
akce s názvem JOTA-JOTI 2012. Jedná se o mezinárodní skautské setkání
prostřednictvím rádiových vln a internetu. Zatímco v údolí byla mlha a zima, na
horách bylo krásně slunečno a 18°C. Na Blatenském vrchu jsme se setkali se skauty
z Nejdku a radioamatéry z karlovarského radioklubu. Během dne jsme navázali
bezpočet krásných spojení s radioamatéry z různých států Evropy i z ČR. Zahráli
jsme si rádiový orientační běh (někdy též nazývaný „Hon na lišku“), šli jsme si
prohlédnout Vlčí jámy, vylezli na rozhlednu, vyzkoušeli si jízdu na elektrokole
a postavili si několik jednoduchých elektrických obvodů, např. detektor lži a blikač.
Den utekl jako voda, kolem 18. hodiny jsme se vypravili zpět domů do Jáchymova.
Těšíme se na další ročník této povedené akce!
Fotografie z akcí naleznete ve
střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.
cz.

Tomáš Barth, vedoucí střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Tento podzimní měsíc se opravdu vydařil, krásné babí léto. Využili jsme tohoto
krásného počasí k celodennímu výletu s dětmi. Zabalili jsme svačiny, buřtíky
a vyrazili na Popov a Popovský kříž. Po cestě jsme se učili topografické značky,
poznávali, jaké zde máme stromy, pozorovali podzimní přírodu a její zabarvení
podzimem. Většina dětí tento výlet na Popov šla porvé a tak bylo jasné, že pohled
z Popovského kříže je uchvátil. Na „Hvězdě“ jsme si udělali ohýnek, opékali buřtíky,
hráli hry a pozdě odpoledne se vraceli domů, dětem se vůbec nechtělo, není divu,
bylo opravdu nádherně a teplo. Během měsíce jsme s dětmi chodili sbírat kaštany,
sušíme starý chléb a vše odneseme zvířátkům, již se na tento výlet těšíme.
Jednotka SDH Jáchymov v tomto měsíce neměla žádný výjezd, přesto bych chtěla
touto cestou upozornit naše spoluobčany na nadcházející topnou sezónu.
Typicky zimními příčinami vzniku požárů je vznícení sazí a požáry způsobené
jiskrami uniklými z komínů. Tyto příčiny jsou jednoznačně na vrub zanedbání čištění
komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší jenom riziko vznícení
sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření. Je proto dobré mu věnovat
dostatečnou pozornost. Od 1. ledna 2011 dochází ke snížení předepsané četnosti
čištění komínů. Současně došlo k legalizaci čištění komínů svépomocí. Novelizovaný
předpis vlády však striktně stanovuje povinnost zajistit minimálně jednou ročně
kontrolu stavu komínu odbornou firmou, která je schopna odhalit stále přetrvávající
závady. Nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety a méně kvalitní uhlí s vyšším
obsahem prachu. Samovznícení podporuje především vlhkost, nestejnoměrná
zrnitost, velikost hromad a přítomnost zbytků snadněji hořlavých materiálů,
například úlomků dřeva. Samozřejmostí musí být opatrné zacházení se žhavým
popelem. Může být ukládán jen zcela vychladlý v nehořlavých nepoškozených
uzavíratelných nádobách, umístěných v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a
stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Rozhodně je nutné vyvarovat se ukládání
žhavého popela do plastových popelnic. Kvůli špatnému uložení popela každoročně
dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských
budov.

Za SDH Jáchymov Anna Plačková

TJ JÁCHYMOV – AEROBIK
Cvičíme každé úterý a čtvrtek od 19.00hod do 20.00hod v tělocvičně základní školy
Jáchymov.
Lekce pro všechny, kteří se chtějí dostat do kondice, dobře se cítit a společně si
aktivně odpočinout.
Přijďte si zacvičit: aerobik mix, step aerobik, gymball – cvičení na velkých míčích,
bodystyling, P-class.
Každá hodina se skládá z aerobní části, posilovací části, závěrečného strečinku
a relaxace. Míče, podložky, gumičky, overbally, činky a zátěžové pásy máme
k dispozici na místě. Cvičení je vhodné pro všechny - dorost, ženy i muže. Všechny
typy cvičení je možné navštěvovat pravidelně i jednotlivě.
S sebou potřebujete pouze dobrou náladu, pevnou obuv na cvičení, pohodlné
oblečení a pití.
Těší se na Vás cvičitelka Zdeňka

REKLAMA

Navštivte nově otevřenou cukrárnu v Jáchymově
Vlastní výroba zákusků, s posezením a
výbornou kávičkou.
Jsme tu pro Vás každý den
Po – Ne: 9.00 – 17.00 hod.

