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ADVENT V JÁCHYMOVĚ

V sobotu 6. 12. v podvečer se v bývalé restauraci radničního sklípku sešlo cca 30
lidiček k vyhlášení vítěze Vánoční výstavy. Na výstavu bylo dodáno pět zajímavých
vánočních výzdob a námětů. Po slosování návštěvníky první místo získaly děti
z Mateřské školy Jáchymov. Cenu pro vítěze darovala firma LaNova, za což jí velice
děkujeme a věříme, že také děti si odměnu dostatečně užily. K velice příjemné
atmosféře přispěl svařáček, káva, párek v rohlíku a ze všeho nejvíce duo „SEDLY
A SNAPA“, které zazpívalo krásné vánoční koledy a své originální pojetí předvedli
také ve velice hezké vánoční písni.
Druhou adventní neděli jsme se sešli v kulturním domě, kde byla připravena
Mikulášská besídka. Sešlo se cca čtyřicet pět dětí s rodiči a prarodiči, kteří si zde
zahráli, zasoutěžili, zatančili. Na závěr přišel Mikuláš s Andělem a čertem.A protože
máme v Jáchymově hodně děti, všechny obdržely od Mikuláše balíčky. Na výrobě
balíčků se podílela nemalým příspěvkem firma LaNova a balíčky připravila paní
Tichá. Velice děkujeme. Poděkování patří také panu Prokopovi za vytvoření příjemné
atmosféry a zázemí pro tuto akci.
Ve středu 10. 12. 2014 se v Jáchymově konal 1. ročník akce „Česko zpívá koledy
s regionálním Deníkem“. Tato akce se každoročně koná po celé republice, letos se
akce uskutečnila na 570 místech a koledy si společně zazpívalo přes 70 tisíc lidí.
V Jáchymově jsme se v počtu zhruba 30 lidiček sešli u vánočního stromečku
u městské radnice. I přes to, že byla třeskutá zima, hlasivky sloužily dobře a tak jsme
si společně zazpívali známé české koledy Nesem vám noviny, Půjdem spolu do
Betléma, Pásli ovce Valaši, Den přeslavný jest k nám přišel a Narodil se Kristus Pán.
Po opadnutí počátečního ostychu jsme se všichni rozezpívali a myslím, že akci jsme si
náležitě užili. Nálada byla vřelá a veselá a Vánoce si přišli přiblížit zástupci všech
věkových kategorií. Nakonec pan starosta popřál krásné a klidné Vánoce a poté jsme
se jen pomalu rozcházeli domů. Doufáme, že to nebyl jediný ročník této akce
v Jáchymově a že se společně u Vánočního stromu budeme nadále scházet každý rok.
Je to příjemná příležitost setkat se s přáteli, odpočinout si od všudypřítomného shonu
a nasát atmosféru přicházejících Vánoc.
Třetí adventní neděli byl pro všechny přichystán Vánoční koncert ve Špitálním
kostelíku. Zazpívat přijel Merklínský pěvecký soubor. Byl to úžasný zážitek
a všichni, kdo si udělali odpoledne čas, určitě nelitovali. Kostelík byl až na pár
místeček plný. K dobré atmosféře to jistě přispělo a pro zahřátí byl připraven horký
čaj a svařáček.
Poslední adventní neděli jsme
uspořádali zájezd do Prahy na
lední revue. Určitě to byl také pro
všechny
v této
hektické
předvánoční
době
odlehčený
a zároveň pohodový den.
Za Informační a kulturní centrum
Jáchymov
Anna Plačková a Markéta
Kutějová

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
2. zasedání rady města ze dne 26. listopadu 2014:
 schválila jako vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ
v Jáchymově“ firmu První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., Poštovní 24,
432 01 Kadaň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
3. zasedání rady města ze dne 2. prosince 2014:
 schválila ceník za odvoz komunálního odpadu na rok 2015, který je stejný jako
v roce 2014
 schválila příspěvkové organizaci Základní škola M.C. Sklodowské a mateřská
škola použití finančních prostředků z jejího rezervního fondu ve výši 175.450,Kč na pokrytí nákladů na nákup schodišťové plošiny
 schválila Smlouvu č. Z S14 12 8120047351 o smlouvě budoucí uzavřené mezi
městem Jáchymov a společností ČEZ, a.s. na realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce el. energie (přeložka Dukelských hrdinů)
a pověřuje starostu města jejím podpisem
 schválila Organizačnímu výboru Mistrovství České republiky pro rok 2015
v orientačním běhu na krátké trati příspěvek na pořádání běhu ve dnech 19.6.21.6.2015 ve výši 20 tis. Kč
 schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby na r. 2015 uzavřenou
mezi Městem Jáchymov a o.s. Res vitae se sídlem Karlovy Vary, Blahoslavova
18 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila změnu Zakladatelské listiny společnosti Služby Jáchymov s r.o. se
sídlem Dvořákova 999, 362 51 Jáchymov
 vzala na vědomí Zprávu o daňové kontrole ve věci Rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na akci „Revitalizace historického jádra včetně návazných
příslušenství“ (projekt 2005 a 2008)
 vzala na vědomí Zprávu o auditu operace č. ETC SN-CZ/2014/O/006-b – akce
Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří,
2. etapa
 vzala na vědomí Zprávu o auditu operace č. ETC SN-CZ/2014/O/003-c – akce
Stříbrná stezka Silberstrasse, I. investiční etapa
 stanovila termíny svatebních obřadů v r. 2015
 pověřila AK JUDr. Wenigové provedením změny příspěvkové organizace Lesy
Jáchymov na společnost s. r.o. Lesy Jáchymov
4. zasedání rady města ze dne 16. prosince 2014:
 schválila vícepráce na rekonstrukci 1.NP Radnice ve výši 222 038 Kč bez
DPH
 schválila Darovací smlouvu mezi Městem Jáchymov a spol. LaNova
Consulting, s r.o., a to pro potřeby IKC Jáchymov na nákup a vytvoření
mikulášských balíčků pro děti
 Schválila LL Jáchymov, a.s. pronájem kostela na Suché dne 30.12.2014 za
účelem uspořádání koncertu a mše za podmínky úhrady 1 tis. Kč
 vyhlásila veřejnou soutěž, jejímž předmětem je vytvoření návrhů loga k výročí
500 let založení města Jáchymov.

OZNÁMENÍ
Ceník za odvoz odpadu na rok 2015
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. 2015 DO 15. 2. 2015 nebo ve dvou splátkách, kdy
druhá splátka je splatná do 15. 7. 2015 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá
sám.

IKC – CO VÁS ČEKÁ V ÚNORU
1. 2. 2015 OD 14.00 PO STOPÁCH YETTIHO
9. 2. 2015 VÝSTAVA FILMOVÝCH MEDVĚDŮ NA RADNICI V JÁCHYMOVĚ
21. 2. 2015 PLES MĚSTA v Kulturním domě Jáchymov
Předprodej vstupenek od 4. 2. 2015 v IKC

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Veškeré informace, akce a podrobnosti pořádaných Městem Jáchymov, Informačním
a kulturním centrem Jáchymov a složkami jsou zveřejňovány na stránkách města
a v kalendáři akcí na nových webových stránkách města www. mestojachymov.cz

OZNÁMENÍ – ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
Od 1. 1. 2015 dochází ke změně ordinační – provozní doby v ordinaci MUDr.
JAROSLAVY CIKHARDTOVÉ, K Lanovce 989. Ordinační doba je upravena takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 13.00

15.00 – 17.30
15.00 – 18.30
12.30 - 17.00

Odběry:
Pondělí
Pátek

7.00 – 8.00
7.30 – 8.00

Tel.: 353 811 390

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM BILANCUJE
Informační centrum bylo v roce 2007 přejmenováno na Informační a kulturní
centrum Jáchymov a jeho činnost se rozšířila mimo turistických informací
o Jáchymově a okolí o kulturní a sportovní činnost. Zkrátka poskytnout kompletní
servis pro turisty a veřejnost. Informační centrum slouží jako podatelna pro občany,
tiskneme, kopírujeme, prodáváme suvenýry, mapy. Informujeme turisty, kam se
mohou vydat a co kde mohou spatřit a navštívit. Zúčastňujeme se veletrhů v Praze na
Holiday Word, Go region v Brně. V loňském roce jsme se zúčastnili veletrhu
v Ostravě, tento veletrh měl pro nás přes léto zajímavou zpětnou vazbu. Naše
materiály pomocí karlovarského kraje putují také do zahraničí na veletrhy pořádané
Karlovarským krajem. Připravujeme zajímavé propagační materiály a suvenýry pro
naše návštěvníky a daří se nám také získávat na tyto materiály dotace. Všechny akce
uveřejňujeme na stránkách města, stránkách Živý kraj a v ostatních informačních
centrech v okolí a posíláme je také ubytovatelům, kteří s námi spolupracují.
Od roku 2007 také organizuje a zajišťuje pořádání kulturních, společenských
a sportovních akcí. V roce 2014 pro Vás Informační a kulturní centrum připravilo
spoustu kulturních akcí, některé byly již tradiční a některé nové. Začali jsme lednem,
kde byla připravena pro děti a rodiče cesta Po stopách Yettiho. Rodiče s dětmi plnili
po cestě různé úkoly a hledali Yettiho. Na konci cesty bylo připraveno teplé
občerstvení. V únoru se konal již tradiční ples města, na kterém zahrál
„Krušnohorský výběr“ a výborné občerstvení připravil Dan Jedlička. Pro děti byl
připraven Maškarní ples. O Velikonocích byl uspořádán velikonoční jarmark
a velikonoční výstava, při které pomáhaly naše spoluobčanky. Místo pálení
čarodějnic, které je stále kritizováno místem konání, jsme uspořádali pouze
čarodějnické odpoledne pro děti, to se vydařilo. V letošním roce ale uspořádáme pro
všechny opět tradiční „Pálení čarodějnic“ . V květnu jsme také nezaháleli, ve
Špitálním kostelíku se konal velice hezký divadelní kousek „Máchův Máj“, nově
pojaté „Otevírání mlýnků“, kde se křtila nová pohádka, bylo zde divadelní
představení pro děti a samozřejmě nechybělo ani vystoupení dětí z MŠ. V červnu byl
připraven Pohádkový les, Fotbalový turnaj v malé kopané na hřišti u školy.
V červenci se uskutečnilo další setkání Na Šlikovce, kde se představily alternativní
hudební skupiny. V srpnu jsme se na Šlikovku vrátili s jiným repertoárem a byl zde
první ročník Country večera, novinkou léta byl „TOP Týden v Jáchymově“, kde se
mohli celé rodiny, návštěvníci a turisté i jednotlivci vydat po vyzvednutí hracích
kartiček po znázorněných místech a zjistit tak zajímavosti v našem nejbližším okolí.
Vyhodnocení se pak konalo na Jáchymovské pouti. Akce se dle ohlasu líbila a tak ji
v letošním roce zopakujeme. V září se konaly dva sportovní turnaje – volejbalový
a nohejbalový. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak se nohejbal dohrával nadvakrát,
ale asi to nikomu nevadilo, návštěvníků bylo plno na obou zápasech.  Špatně
dopadl letos volejbal, kde tedy bylo již opravdu zima a ošklivé počasí akci nepřálo.
Uvidíme, jak to s počasím bude v letošním roce a zda Volejbal opravdu ponese název
„Svatováclavský“? Akce byly připraveny také pro naše dříve narozené občany, kteří
se scházejí na svém říjnovém posezení s tancem a občerstvením. Pro děti, rodiče
a prarodiče je v říjnu také Drakiáda, kde trávíme velice příjemné a pohodové
odpoledne při pouštění nejrůznějších draků. No neváhejte a přijďte taky .

Každoročně pomáháme při již tradiční a letité akci „Pochod o Jáchymovský tolar“.
Na závěr roku je připraveno vítání adventního času. Začíná rozsvícením vánočního
stromu, vánočním jarmarkem, vánoční výstavou a soutěží o nejhezčí dekoraci
a vánočními koncerty, ve Špitálním kostele, kostele sv. Jáchyma a Královské
mincovně. Každý rok se snažíme uspořádat zájezd na nějaké zajímavé představení,
např. divadlo či Lední revue. V letošním roce to byla Lední revue „Disney on Ice –
Magical Ice Festival“ a na závěr roku pro seniory bylo uspořádáno malé
silvestrovské posezení. V průběhu roku se uskutečnily dvě velké a zajímavé výstavy.
Byla to výstava strašidel, kde k úžasné atmosféře přispělo sklepení Radnice a výstava
panenek. Také se uskutečnily malé výstavy, jako jsou výstavy fotografií a výstava
k 60. výročí školy, která byla na IKC zpřístupněna týden před oslavami školy.
Všechny tyto akce byly pořádány ve spolupráci se složkami v Jáchymově, jako jsou
hasiči, tělovýchovná jednota, skauti, pan Sam Palán, ale také nám pomáhají paní
Tichá, pan Prokop, Firma LaNova, David Svoboda. Akce se pořádají také ve
spolupráci s Léčebnými lázněmi, jako např.: Otevírání lázeňské sezony, ve spolupráci
s Muzeem – královskou mincovnou, kde se můžete zajít podívat na velice zajímavé
a poutavé programy a divadelní vystoupení, spolupracujeme s pořadateli Lesního
maratonu. Dvakrát do roka pořádáme vítání občánků a provádíme návštěvníky ve
Špitálním kostelíku. Na akcích nám také pomáhají žáci a děti z naší základní
a mateřské školy. Určitě se v Jáchymově konají i jiné malé akce, které si pořádají
sami podnikatelé jako např. Regent – pan Kaucký, Terasa – pan David Svoboda,
nebo penzion Vzhůru nohama. Velké akce pro širokou veřejnost pořádají také
Léčebné lázně. Velice příjemně nám letos také přišli zahrát a zazpívat Sedly a Snapa.
Zajímavé akce pořádá také knihovna.
Věřím, že každý kdo má zájem, zde najde svou akci, která se mu bude určitě líbit.
Pokud máte ale pocit, že je akcí stále málo, tak neváhejte a přijďte, určitě společně
můžeme ještě nějakou akci naplánovat a spojit tak své nápady a síly pro spokojenost
snad úplně všech. To ale nejde, nebo ano  ?
Zatím máme ale malou smůlu, co se týká prostorů, rovných, veřejných a hlavně pro
všechny dobře přístupných. Toto se odráží při konání pouti, rozsvěcení vánočního
stromu apod. Snad bude vše lepší, až bude dokončené náměstí. Chtěli bychom
uspořádat Masopust, ale kam dojdeme, chybí nám „hospoda“ typu Beseda, uprostřed
města. Chybí nám prostory pro diskotéky pro náctileté apod. Máte nápady a chuť,
přijďte. Všechny akce můžete vidět na fotografiích v IKC.
Chci touto cestou velice moc poděkovat svému týmu, městu, kulturní komisi, která
koná práci nad svůj rámec a všem, kteří se s námi na těchto akcích podílí a podílet
budou. Nebudu je zde všechny jmenovat, abych náhodou na někoho nezapomněla.
Velice moc děkuji.
Krásný nový rok za IKC Jáchymov
Anna Plačková

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE – SKLODOWSKÉ A
MATEŘSKÁ ŠKOLA JÁCHYMOV
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Marie Curie- Sklodowské a MŠ
Jáchymov PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pro školní rok 2015 – 2016
se bude konat
v pondělí 19. ledna 2015 od 14 do 17 hodin a
v pondělí 2. února 2015 od 14 do 16 hodin
v budově školy, v 1. patře učebna 1. a 2. třídy
Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne
z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Povinná školní docházka ve školním roce 2015 – 2016 začíná pro děti narozené do
31. 8. 2009. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2009 do 30. 6.
2010.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která
k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte
a doklad o trvalém bydlišti dítěte. Tyto dva doklady mohou být nahrazeny platným
občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.
Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez
jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel. Do základních
škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou města č. 8/2005 v platném
znění.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Ing. Zuzana Kokyová, statutární zástupkyně ředitele

„KDOPAK BY SE ČERTA BÁL“
Ve středu 3. 12. zavítal do naší mateřské školky Mikuláš s čertem.
Zprvu se děti rohatého, chlupatého čertiska lekly. Když však uviděly, že poslouchá
hodného Mikuláše na slovo, a že umí být mírný a hodný jako beránek, strach je
opustil a někteří si šli čerta dokonce pohladit.
Mikuláš pochválil všechny hodné děti a malým raubířům domluvil. Ti se rozhodli, že
se pokusí polepšit.
Jelikož však máme ve školce vlastně jen šikovné a hodné děti, které Mikuláši a čertovi
zazpívaly a zarecitovaly, nakonec si balíček plný sladkostí odnesly všichni.
Dětem se akce moc líbila a paní učitelky děkují „Mikulášovi s čertem“, že za námi
přišli.
Petra Fiedlerová
Zástupce ředitele ZŠ za MŠ

KVÍZ NA LEDEN
I dnešní kvíz bude věnován názvům ulic a částí Jáchymova. Tak přemýšlejte, pátrejte
nebo se poraďte. Tajenku i s obrázkem můžete poslat do 20. ledna.
1/ Na Slovanech
Podle legendy vystoupil praotec Čech na:

2/ Komenského
Jan Amos Komenský byl nazýván:

3/ Prokopova
Sv. Prokop byl patronem:

4/ Dvořákova
Antonín Dvořák byl:

5/ Mincovní
V našem městě se razily:

6/ Bělohorská
Bitva na Bílé hoře byla v roce

S/ Klínovec
J/ Sněžku
K/ Říp
L/ Učitel národů
D/ Otec vlasti
V/ Otec národů
A/ hasičů
O/ horníků
E/ myslivců
B/ hudební skladatel
D/ spisovatel
R/ fotograf
AU/ groše
EU/ dolary
OU/ tolary

J/ 1612
K/ 1620
S/ 1705

Pokud jste vše věděli bez hledání na internetu nebo v knihách, zasloužíte pochvalu.
Kvíz pro vás připravila Ladislava Kulhavá
Vítězem kvízu za měsíc prosinec se stala: Pavla Petříková.
Správná odpověď z minulého čísla je MUZEUM

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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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
Knihovna bude otevřena také v NEDĚLI 25. ledna od 13:00 do 17:00 hod.
Plánovaná návštěva DPS proběhne ve čtvrtek 29. ledna od 10:00 do 11:00 hod.
Těšíme se na Vás knihovnice Karin Pašková a Eva Kochová

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba v lednu: 1. 1. zavřeno, 2. 1. – 4. 1. otevřeno, 5. 1. – 27. 1. zavřeno.
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. Vstupné: 60,- Kč, děti 30,-Kč.
31. 1. 2015

začátek v 17.00 hodin

PŘEDNÁŠKA
Rudné hutnictví západního Krušnohoří
Historik Lukáš Svoboda přiblíží příběh a bohatou a slavnou historii zdejší části
Krušných hor, která je po většinu svého trvání těsně spjata s horníky a geologickými
poklady v podobě nalezišť rud cínu a dalších. Přednášející osvětlí, jak vznikaly
Krušné hory a jaký byl postup jejich kolonizace. V souvislosti s hornickou činností
promluví o Jáchymovsku, Nejdecku, Horní Blatné, Hřebečné, Ryžovně, Božím Daru
a o tom, jaké útrapy hornickou činnost provázely, jak hornictví poznamenalo Krušné
hory a co je čeká v budoucnu. Přednáška je doplněna množstvím obrazového
materiálu.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ LEDEN 2015
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
RADIUM PALACE
1. 1. 2015 čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné zdarma

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
v podání komorního souboru CON SILENCIO, Daniel Fajkus - hoboj, anglický roh Jarmila Štruncová - flétna, klavír - Josefína Severová – violoncello.
5. 1. pondělí 19:30 – 21:00 hod.
taneční bar
vstupné zdarma
NEJEN VÁNOČNÍ RUSKÉ MELODIE
k poslechu a tanci hraje hudebník, ruský rodák Nikolaj Dorogovcev.
7. 1. středa 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
PRAVOSLAVNÉ Vánoce – slavnostní koncert
Zazní nejenom ruské, české i světové vánoční zpěvy, ale také populární melodie
operního i operetního repertoáru. Vystoupí Christina Kluge - soprán (Německo),
sólista Státní opery Praha Igor Jan - tenor (Rusko) a Jaroslav Mrázek - tenor (Česká
republika). U klavíru Světlana Janová ze Státní opery Praha.
15. 1. čtvrtek 20:00 hod.,
sál
vstupné 110 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.
22. 1. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

MILUJEME OPERETU!
představí se vynikající sopranistka - Růžena Hanusová - Mnoho let sólistkou divadla
JKT Plzeň, zde vytvořila více než 40 hlavních rolí v operetách. Byla obsazována též
do muzikálových rolí. Účinkovala také v Hudebním divadle Karlín Praha.
29. 1. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 130 Kč

CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Clarinet society neboli klarinetová společnost je teplické hudební seskupení hrající
převážně swingovou hudbu ve vlastním zpracování. V příjemném akustickém
provedení interpretuje skladby swingových velikánů jako Glenna Millera, Duke
Ellingtona nebo George Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava Ježka, Alfonse
Jindry a mnoha dalších.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar
Pátek 2., 16. a 30. 1. Duo MS
Pátek 9. a 23. 1. Duo Záliba

POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., lobby, zdarma
Pondělí 5., 12., 19. a 26. 1. David Beznoska
Středa 7., 14., 21. a 28. 1. Bohumila
Trachtová – klávesy, zpěv

BĚHOUNEK
sál

10. 1. sobota 19:30.

vstupné 50 Kč

DUO LYRA - KONCERT NÁLADOVÉ
Karlovarské duo tvoří Vadislav Liněckij - housle, Jan Spira - klavír. V programu
uskyšíte melodie z filmu Titanic, z muzikálů Kabaret, Dracula, Evita, Cats, Jesus
Christ Super Star, směs skladeb Glenna Millera, Monti – Czardas aj.
13. 1. úterý 19:30.

sál

vstupné 90 Kč

OPERA, OPERETA, MUZIKÁL
Přední česká sopranistka Jana Štěrbová zpívá za klavírního doprovodu slavné operní
árie, operetní a muzikálové melodie. Zazní např. árie z Mozartovy Figarovy svatby Cherubino, Voi che sapete, z Bizetovy Carmen – Habanera, Barkarola
z Hoffmanových povídek Jacquese Offenbacha, kuplet Adély z operety Netopýr
J. Strausse ml., píseň o Vilje z Veselé vdovy F. Lehára a další.
21. 1. středa 19:30.

sál

vstupné 90 Kč

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Karlovarská agentura Bety předvede modely a bižuterii z jáchymovského butiku EVA.
Líčení modelek provede americká firma Mary Kay. Předváděné zboží můžete
zakoupit v předsálí. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
27. 1. úterý 19:30.

sál

vstupné 90 Kč

HONZA JAREŠ - LEGENDY ČESKÉ A SVĚTOVÉ POPULÁRNÍ HUDBY
Nevidomý zpěvák a klavírista uvádí recitál, ve kterém zazní písně předních českých
a světových interpretů populární hudby 20. století. Honza Jareš absolvoval populární
zpěv na pražské konzervatoři jako jediný nevidomý student v historii školy.
Z programu: E. Presley, F. Sinatra, P. Bobek, L. Armstrong aj.
TANEČNÍ VEČERY
19:00 – 22:30, zimní zahrada, zdarma
Středa 7., 14., 21., 28. 1. – Jan Zumr
Pátek 9., a 23. 1. – Gipsy Hery band
Pátek 2., 16., a 30. 1. – Duo Záliba

TANEČNÍ ODPOLEDNE
14:00 – 17:00, zimní zahrada, zdarma
Neděle 4., 11., 18., a 25. 1. – Sunny a Tony

CURIE
1. 1. čtvrtek 19:30 hod.

kavárna Curie

vstupné zdarma

NOVOROČNÍ KONCERT

Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech hudebních žánrů. Uslyšíte něco
málo z opery a trochu více z operety. Vévodit však budou známé filmové melodie
a muzikálové písně. To vše v podání Jany Štěrbové, mimořádně talentované
sopranistky, která svojí pěveckou technikou italského Bel canta kráčí ve šlépějích
svého vzoru Emy Destinnové.

6. 1. úterý 16:00 hod.

kavárna Curie

vstupné zdarma

KLAVÍRNÍ TŘÍKRÁLOVÉ POSLECHOVÉ ODPOLEDNE

Na klavír a violoncello vám zahrají sourozenci Sára, Linda a David slavné i méně
slavné melodie.
10. 1. sobota 19:30 hod.

kavárna Curie

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČER

K poslechu a tanci hraje Vladimír Prokop.
TANEČNÍ VEČERY

19:30 až 23:00 hod., kavárna, zdarma
Sobota 3., 10. 1. – Vladislav Prokop
Neděle 4. 1. – Jan Zumr

KOSTEL SV. JÁCHYMA
9. 1. pátek 19:30 hod.

vstupné 230 Kč

AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuózní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany – Michaela Káčerková,
Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam Richter – Státní opera Praha.
23. 1. pátek 19:30 hod.

vstupné 190 Kč

VARHANNÍ KONCERT
v podání – Aleš Nosek (Rakovník, Regensburg) – varhany.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV LEDEN 2015
2. 1. pátek 17:00

vstupné 30 Kč

TOM A JERRY: ROBIN HOOD A VESELÝ MYŠÁK
2012 / Dětský, Animovaný / 56 minut / USA
Bohatým bral, chudým dával a nyní sám zoufale potřebuje pomoc Toma a Jerryho!
Slavný psanec Robin Hood byl zatčen zlým šerifem z Nottinghamu a jeho pravé lásce,
čestné dívce Marianě, hrozí vážné nebezpečí od prince Johna. Dokážou věční
protivníci Tom a Jerry ponechat na chvíli svoje hašteření stranou?

3. 1. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

TOM A JERRY: TŘESKY PLESKY
2012 / Dětský, Animovaný / 68 minut / USA
V těchto deseti vzrušujících dobrodružstvích, která jsou nabita cestováním, mají Tom
a Jerry plné tlapky práce. Od oceánu po divoký západ, nebo cestou do Neapole - je tu
vždycky někdo nebo něco, co mezi nimi stojí. U této veselé mely se budete skvěle
bavit.

3. 1. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

ZEJTRA NAPOŘÁD
Komedie / Romantický / Road movie / Česko / Slovensko/ 2014/ 98 min /od 12 let
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco
konečně jinak. Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do Číny, kde
zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není
úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce. Hrají:
Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Klára Issová, Jan Přeučil,
Michal Kavalčík, Ladislav Županič, Anna Kulovaná, Petr Batěk, Karel Zima, Radek
Zima...

17. 1. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

TRANSFORMERS: ZÁNIK
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / Čína/ 2014/165 min
Automechanik Cade Yager (Walhberg) se snaží uživit sebe a svou dospívající dceru
Tessu (Nicola Peltz) opravováním hodně nepojízdných vraků. Zoufale se mu nedaří,
ale jen do doby, než se z jednoho roztřískaného náklaďáku vyklube Transformer
a zrovna ten nejdůležitější – Optimus Prime. Hrají: Mark Wahlberg, Jack Reynor,
Nicola Peltz, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Sophia Myles, Bingbing Li, T.J. Miller,
Peter Cullen...
21. 1. středa 19:30

vstupné 70 Kč

DON JON
Komedie / Romantický / Drama / USA/ 2013/ 90 min /od 15 let
Jon Martello (Joseph Gordon-Levit) má v životě jen pár věcí, na kterých mu záleží...
byt, auto, rodinu, kostel, ženský a porno. Jeho kámoši mu dokonce říkají Don Jon prostě si domů z baru přitáhne jakoukoli chce. Nic se ale podle něj nevyrovná
osamocenému sledování porna. Nespokojený se svým dosavadním životem se vydává
za poznáním lepšího sexu, ale k jeho překvapení se místo toho poučí daleko více
o životě a lásce ze vztahů se dvěma velice odlišnými ženami. Hrají: Joseph GordonLevitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Tony Danza, Glenne Headly, Brie
Larson, Italia Ricci, Rob Brown, Channing Tatum...

24. 1. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
Animovaný / Itálie/2014/ 98 min
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou
sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami.
Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto aby
aktivovali trůn je potřeba osvobodit Tritanuse z Oblivionu, ale předtím musí získat
životní sílu krále...

24. 1. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI
Komedie / Německo/2013/117 min /od 12 let
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho
„úsporami". Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam pro něj
ukryla jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí
se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu, Hrají: Elyas M'Barek,
Karoline Herfurth, Katja Riemann, Jana Pallaske, Alwara Höfels, Jella Haase,
Margarita Broich, Christian Näthe, Bernd Stegemann, Erdal Yildiz...
28. 1. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

HODINOVÝ MANŽEL
Komedie / Česko/ 2014/100 min /od 12 let
Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy Tomáše Svobody vypráví příběh čtyř
přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten jim
jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova
na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé"
a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Hrají: David Novotný, Bolek
Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová, Eva
Holubová, Andrej Hryc...

31. 1. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

ŽELVY NINJA
Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie / Sci-Fi / USA, 2014, 101 min
Nosí jména slavných italských renesančních umělců, ovládají zbraně japonských
ninjů a zbožňují pizzu. Želvy Ninja jsou obrovským fenoménem, který se zrodil přesně
před třiceti lety jako černobílý komiks. Producent těžkotonážních akčních velkofilmů
Michael Bay se rozhodl, že právě teď nastal čas, aby tihle specifičtí bojovníci se zlem
opustili stránky časopisů a televizní seriál a konečně s plnou parádou vpadli na
filmové plátno. Hrají: Megan Fox, Jeremy Howard, Will Arnett, Jesse McCartney,
Whoopi Goldberg, Jason Marsden, Greg Cipes, Alan Ritchson, Noel Fisher, William
Fichtner, Johnny Knoxville...

KULTURNÍ PROGRAM OSTROV
DŮM KULTURY OSTROV
11. ledna, 15.00 hod.

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

13. ledna, 19.30 hod.

CHUŤ DO ŽIVOTA

23. ledna, 18,00 hod.

SYBILLA AUGUSTA, MARKRABĚNKA BÁDENSKÁ
Divadélko Točna DK
REPREZENTAČNÍ PLES DK A MĚSTA OSTROVA
Společenský sál DK

24. ledna, 20.00 hod.
25. ledna, 15.00 hod.

Divadélko Točna DK
Divadelní sál DK

PŘÍBĚHY PRO ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Divadélko Točna DK

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V OSTROVĚ
Provoz Klášterního areálu v lednu: út – ne 9.30 až 12.30 hod. a 13.00 až 17.30 hod.
Od 12. 1. do konce února 13.00 – 17.00 hod.
Během doby konání koncertů a svateb je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.
Online předprodej vstupenek na www.dk-ostrov.cz
3. prosince – 18. ledna

POD STROMEČKEM MEDVÍDEK

výstava

21. ledna – 22. února

PREZENTACE PROJEKTU ARCHAEOMONTAN

STARÁ RADNICE
Otevírací doba: st – ne: 13.00 až 17.00 hod.
3. ledna – 18. února

ARCHITEKTURA KARLOVÝCH VARŮ

výstava

15. ledna – 18. února

MLADÉ VÝHONKY

výstava

PŘIPRAVUJEME
pondělí 2. února 19.30 hod./ Divadelní sál DK
SHIRLEY VALENTINE
One woman show Simony Stašové.
sobota 21. února 19.30 hod./ Společenský sál DK
COUNTRY PLES DOMU KULTURY 2015

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Poslední adventní víkend jsme měli naplněn akcemi. V sobotu dopoledne jsme se
vypravili do bazénu v Aquacentru Agricola. Dosyta jsme se vyřádili v bazénech i na
tobogánu. Po poledni jsme vyzvedli na ostrovském nádraží plamínek Betlémského
světla. Na večer se někteří zúčastnili tradičního vánočního skautského koncertu ve
Staré Roli.
Neděle patřila opět po roce vánoční besídce. Vyráběli jsme dřevěné ozdoby na
stromeček a vyzkoušeli si několik pokusů. Po obědě jsme se šli na chvilku projít po
okolí. Odpoledne jsme ještě vyráběli svíčky ze skořápek vlašských ořechů, které jsme
pak pouštěli na vodě. Na závěr jsme si rozdali dárečky, které nám pod stromečkem
nechal Ježíšek. S přáním krásných Vánoc jsme se pak rozešli do svých domovů.
V užším kruhu jsme se ještě sešli na Štědrý den při roznášení Betlémského světla.
Světýlko jsme předali do mnoha jáchymovských domácností. Také na hřbitově jsme
zapálili několik svíček. Věříme, že jsme společně s plamínkem Betlémského světla
přinesli do vašich domácností také kousek předvánoční pohody. Těšíme se na další
příjemná setkání s vámi v roce 2015!
Fotografie z těchto a dalších akcí, které podnikáme, naleznete ve střediskové
fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2015
Tomáš Barth
vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
V prosinci si členové jednotky vyzkoušeli své síly při rozmarech počasí v Krušných
horách zalitých ledovkou. Vyjíždělo
se celkem osmnáctkrát k popadaným
stromům a jednou na hořící komín
na Božím Daru. Jednotka také
pomáhala při dohašování balíků
slámy při hlavním tahu na Karlovy
Vary.
SDH se podílelo také na uspořádání
Mikuláše a čertů, pokud se někam
v tento večer Mikuláš a čerti
nedostavili, moc se omlouváme,
příští rok přijdou Mikuláš a čerti
určitě. SDH pomáhalo také na výstavě a koncertu ve Špitálním kostele, kde členky
zajistily občerstvení. Také pomáhali při Mikulášském odpoledni.
Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil krajského „Šedesátkování“ v Sokolově a vůbec
si nevedl špatně. V kategorii přípravek se na prvním místě umístil Patrik Kožušník za
chlapce a dívky si první místo odvezla Magdalenka Peteříková. V kategorii mladších
žáků za dívky se na prvním místě umístila Pavla Peteříková a třetí příčka patřila
Martině Kostkové. V kategorii chlapců se na třetím místě umístil Kamil Plaček.
A starší kategorie? V kategorii dívek se na třetím místě umístila Eliška Novotná
a v kategorii chlapců se na prvním místě umístil František Trefný s novým halovým
rekordem
(13:18),
na
druhém místě se umístil
Lukáš Vaněček. Určitě nám
udělali všichni velikou
radost a úspěšnou tečku za
letošní závodní sezonou.
Na závěr roku 22. 12. 2014
se kolektiv vydal ještě na
výlet po Ježíškově cestě
a v úterý 23. 12. 2014 byla
pro
všechna
družstva
uspořádána
vánoční
besídka
s dárečky.
O jarních prázdninách
pořádáme pro děti opět
zimní tábor. V případě zájmu Vám bližší informace podá paní Plačková. Tábor se
koná od 1. 3. do 8. 3. 2015
To správné vykročení do nového roku a spoustu úspěchů v novém roce Vám přejí
jáchymovští hasiči.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov
Záchranná služba

353 811 158, 721 773 597
155

Okresní ohlašovna požárů

150, 950 370 112(Karlovy Vary)
353364255

Nemocnice Ostrov recepce
Ústředna nemocnice
Rychlá záchranná služba K. Vary

353 364 111
353 232 000

Ohlašovna požárů Jáchymov

353 811 158, 725 056 518

Městský úřad
Bytový úřad
Informační centrum
Česká pošta – Jáchymov

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 od 1. 1.2015
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00 – 13.00 hodin
------------------------------------------------8.00 - 12.00 hodin
8.00 - 13.00 hodin

-------------------------15.00 – 17.30 hodin
15.00 – 18.30 hodin
12.30 – 17.00 hodin
-----------------------------

VETERINÁRNÍ AMBULANCE
MVDr. Lenka Müllerová TEL: 773 136 131
Staré náměstí 3, Ostrov - POHOTOVOST NON STOP
ordinace Jáchymov – tř. Dukelských hrdinů
ČT

17.00 – 19.00 hodin

KONTAKTY NA MĚÚ 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

činnosti

E-mail

telefon

Hadrava Jan vedoucí OHS
hadrava@mestojachymov.cz
353 808 130
Hellmichová
5.
hellmichova@mestojachymov.cz 353 808 133
Eva
Hynková Soňa
1.
hynkova@mestojachymov.cz
353 808 126
Ing. Dlouhá
5.
dlouha@mestojachymov.cz
353 808 117
Nicole
Peroutková
4.
peroutková@mestojachymov.cz 353 808 134
Anna
Trylčová Marie
2.
trylcova@mestojachymov.cz
353 808 120
Kožušník
6.
kozusnik@mestojachymov.cz
353 808 118
Luboš
Stradiot
správce
353 808 125
Stanislav
Šlehoferová
4.
slehoferova@mestojachymov.cz 353808119
Martina
Strnadová
3.
strnadova@mestojachymov.cz 353808121
Adéla

dveře/
poschodí
15 / 2
14 / 2
6/1
14 / 2
13 / 2
4/1
11 / 1
1/1
13/2
15/2

Odbor stavebního úřadu
Jméno
činnosti
E-mail
telefon
dveře/poschodí
Krejčová
vedoucí
krejcova@mestojachymov.cz 353 808 129
10 / 1
Lýdia
Rothe
S.
rothe@mestojachymov.cz
353 808 132
10 / 1
Michael
Punčochářová
S.
puncocharova@mestojachymov 353 808 116
10/1
Anna
Činnosti:
1. Sekretariát starosty a podatelna
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

