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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

konec roku je, mimo jiné, dobou tvorby jednoho z nejdůležitějším dokumentů života
města, a to rozpočtu na příští rok. Ze zákona musí být sestaven jako vyrovnaný a
proto jeho návrh, který bude schvalován na prosincovém jednání zastupitelstva,
předpokládá vyrovnané příjmy a výdaje ve výši 59 miliónu Kč. Odhad příjmů města
vychází z průběhu plnění v roce 2011 a je složen z příjmů ze sdílených daní ve výši
26,6 mil. Kč, příjmů z poplatků 4,1 mil. Kč, dotací 10,9 mil. Kč a dále příjmy od
příspěvkových organizací města (Lesy Jáchymov 1,2 mil. Kč), za sběr a odvoz TKO
a celé řady dalších drobných zdrojů včetně předpokládaného prodeje nemovitého
majetku města ve výši necelých 2 mil. Kč. Dále v příjmech předpokládáme přijetí
úvěru ve výši 9 mil. Kč, ze kterého bude financována stavba „Revitalizace
Hornického náměstí“ a který bude v roce 2013 uhrazen z přidělené dotace
programu Cíl 3.
Výdajová část zahrnuje příspěvky na provoz příspěvkových a organizačních
složek města. Základní a mateřská škola 6,2 mil. Kč, infocentrum včetně příspěvku
na kulturní akce 1,6 mil. Kč, knihovna 720 tis. Kč, JSDH 530 tis. Kč, příspěvek CZT
ve výši 2,2 mil. Kč je určen pro splátku úvěru, pro výkon státní a městské správy je
určeno celkem 10,2 mil. Kč, příspěvek Službám na úklid a údržbu činí 4,35 mil. Kč,
na provozování MHD 552 tis. Kč, DPS 300 tis. Kč a hřbitova 60 tis. Kč. Dále si
odečtěte náklady na veřejné osvětlení 1,7 mil. Kč, odvoz TKO 2,7 mil. Kč a další
drobnější výdaje a nakonec nám „zůstane“ něco na opravy, investice či projekty ve
smyslu zlepšení stavu města.
Z hlediska investičních akcí předpokládáme v příštím roce dokončení
rekonstrukce části zdravotního střediska na mateřskou školu o celkových
nákladech 8,7 mil Kč, z čehož 6 mil Kč tvoří dotace MF. Dokončena bude také
stavba multifunkčního sportoviště Na Slovanech o celkových nákladech 5 mil. Kč,
4 mil. by měly být pokryty darem fi ČEPS. Finančně nejnákladnější stavbou příštího
roku, s vysoutěženou cenou necelých 7 mil. Kč bude již zmiňovaná Revitalizace
Hornického náměstí, na kterou jsme obdrželi dotaci z programu příhraniční
spolupráce Cíl 3. Dále předpokládáme zahájení stavby cyklostezky mezi Ostrovem a
Jáchymovem, opět dotované z programu příhraniční spolupráce. Budeme
pokračovat v opravách opěrných zdí, tentokrát v ulici Dukelských hrdinů včetně
opravy chodníku, bude provedena Revitalizace Šlikova parku, 1,7 mil. Kč je určeno
na opravy chodníků a komunikací. O tom, jakou formu zvolíme, bude rozhodnuto až
poté, co budeme znát stav po proběhlé zimě. Cílem je opět udělat „kus“ kompletního
povrchu a dále „zalepit“ výtluky.
Na opravy a rekonstrukce nemovitých kulturních památek v MPZ budou
vyčleněny dotace z MK a dále počítáme s poskytováním příspěvku občanům města

z tzv. fondu obnovy (400 tis Kč) plněného z prodeje městského nemovitého majetku.
Z obou fondů můžou obyvatelé Jáchymova čerpat příspěvek na opravy svých
nemovitostí.
Samostatnou kapitolu tvoří náš záměr pokračovat ve zpracovávání projektových
dokumentací. Je nutné si uvědomit, že bez projektů nelze žádat o dotace a tak našim
cílem je mít k dispozici určitý zásobník PD různého zaměření, abychom tak byli
připraveni k podávání žádostí do různých dotačních titulů. Proto v letošním roce
zadáme mj. zpracování PD na rekonstrukci suterénu radnice.
Paní Zima je, na rozdíl od minulého roku, k nám zatím velmi přívětivá. Již
minule jsem psal, co všechno jsme před zimou připravili a tak doufám, že lépe
připraveni. Rozdělení úseků zůstalo zhruba stejné, na jednotlivých strojích budou
jezdit řidiči: U 900 (komunikace ve městě) - Pavel Peteřík, U 1400 (Suchá,
N. Město, Mariánská) - Petr Taraczkozi, Zetor - Jan Šlahorek, Bobcat - Miroslav
Věchet, Pasqual - Luboš Matuška. V případě potřeby budou také připraveni Václav
Novák a Radek Vojtek, event. Štefan Adamčák a Emil Plaček. Ruční údržbu
chodníků a schodišť budou zabezpečovat Ivan Kubín, Milan Kubík, v rámci VPP
pak Vladislav Gezci, Karel Němec a Jiří Kučera, v rámci Veřejné služby pak další
lidé. Protože chci ve Službách vyjít s těmi prostředky, které jsem před 5 lety na zimu
vykalkuloval (2,2 mil Kč.), snažím se vést zaměstnance Služeb k maximální
hospodárnosti a pečlivě zvažujeme nutnost a četnost výjezdů techniky. Pro další
období se také musíme obejít od významnější pomoci subdodavatelů. Žádám Vás
proto o určitou toleranci, není v silách Služeb udělat vždy a rychle všechno tak, jak
si přejete.
Musíte si uvědomit, že v konečném důsledku je vše hrazeno z jedné kasy
a pokud některou položku přečerpáme, můžou pak peníze chybět třeba na to
„látování“ děr.
Závěrem Vám přeji krásné a pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a mnoho
štěstí v příštím roce 2012.

Ing. Bronislav Grulich

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení spoluobčané,
v tento předvánoční čas adventu bych vám chtěla popřát hodně pohody bez
zbytečného shonu a jenom krátce se zmínit o jedné akci, která proběhla 19. 11.2011
v naší krásné obřadní síni na radnici. Město ve spolupráci s děvčaty z informačního
centra připravilo slavnostní akt „Vítání občánků“. Od začátku roku (k 30. 9.2011)
se v našem městě narodilo 23 dětí a na radnici jsme přivítali 15 z nich. Slavnostního
uvítání se zúčastnili nejen rodiče, ale i prarodiče. Poslechli si krátké vystoupení,
které připravily děti z oddílu mladých hasičů Jáchymov a krátký slavnostní proslov,
po kterém následovávalo to nejdůležitější – zápis do pamětní knihy, předání kytičky
mamince, drobného dárku pro děťátko a focení v krásné malované kolébce. Úsměvy
a dokonce i pár slziček na tvářích maminek spolu s nebrečícími miminky nás
přesvědčily o tom, že se slavnostní akce vydařila. Již nyní se těšíme na další vítání
občánků.
Ještě bych vás chtěla pozvat 7. 12. 2011 na hovory s občany a samozřejmě na
jednání ZM 14. 12. 2011.
Přeji vám hezké vánoční svátky a šťastné vykročení do dalšího roku.
Ingeborg Štiková

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
27. zasedání rady města ze dne 26. října 2011:
• schválila změnu termínu splatnosti úhrady nájemného za pronajaté pozemky
TJ Jáchymov dle N.S. č. 04/2008 ze dne 17.10.2008 z původního termínu do
31.07. daného roku na nový termín do 31.12. daného roku
• schválila provedení stavby pod názvem „Jáchymov, parkovací záliv u LD
Jitřenka v Lidické ulici“, jejíž část bude zasahovat velikostí cca 55 m2 na
pozemek p.p.č. 770/1, který je ve vlastnictví Města Jáchymov, v k.ú.
Jáchymov. Léčebné lázně Jáchymov a.s. před zahájením stavby předloží
Smlouvu o právu k provedení stavby a RM pověřuje starostu města jejím
podpisem. Po dokončení stavby Léčebné lázně Jáchymov a.s. vyřeší
majetkoprávní vztahy s Městem Jáchymov na základě nového geodetického
zaměření
• neschválila přidělení bytu čp.1049/503 v ul. K lanovce, Jáchymov
• neschválila finanční příspěvek na Logickou olympiádu 2011, která se bude
konat 4.11.2011 v Karlových Varech
• souhlasila s odstoupením od nájemní smlouvy č. 6/04 ze dne 22.3.2004,
uzavřené mezi Městem Jáchymov a Zuzanou Čoudkovou – provdanou
Sachlovou, a to ke 31.12.2011, z důvodu prodlení u hrazení nájemného dle
předmětné nájemní smlouvy. Neuhrazené nájemné ke 31.12.2011 je vymáháno
advokátní kanceláří soudní cestou
• uložila OHS ve spolupráci s pí Štikovou připravit dodatek k Pravidlům pro
přidělování bytů s tržním nájemným, a to do 31.10.2011

28. zasedání rady města ze dne 8. listopadu 2011:
• schválila finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami
Jáchymov na rok 2012 ve výši 15.000,- Kč
• schválila návrh smlouvy na svoz a likvidaci separovaného odpadu
• schválila podání žádosti o dotaci na kulturu. Dotace se týká Jáchymovského
kulturního léta
• schválila zakoupení materiálu od Karlovarského kraje pro potřeby IKC
Jáchymov. Jedná se o částku 18.525,- Kč, která bude čerpána z rozpočtu IKC
• neschválila finanční příspěvek pro Domov Důchodců Lipová
• vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení ve věci zjištění vlastníka Kaple sv.
Barbory v Jáchymově a ukládá p. Vacatovi opět kontaktovat p. JUDr. Klaila
• určila následující firmy, které budou obeslány výzvou na akci Úprava ploch
Hornického nám. jako východiska Stříbrné stezky: Geosan, Subterra, Strabag,
Malá Karlovarská, BÖGL a KRÝSL, k.s..
• uložila OHS řešit technický stav (ocenění nezbytných prací) na Špitálním
kostele v Jáchymově (špatný stav krovu a dřevěných konstrukcí) a zařadit
objekt do programu regenerace památek

• uložila OHS řešit technický stav (ocenění nezbytných prací) na Špitálním
kostele v Jáchymově (praskající zeď) a zařadit objekt do programu
regenerace památek
• uložila OHS doplnit OZV č. 02/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, a to čl. 5 odst. 2, bod e) za krátkodobé vyhrazené parkovací
místo pro osobní automobily 30,- Kč/den a následně doporučit ZM ke
schválení
• projednala nabídku firmy Hlaváček – architekti, s.r.o. na vyhotovení
prováděcí a zadávací projektové dokumentace na rekonstrukci prostor
suterénu a 1.NP radnice a schválila Smlouvu o provedení díla na vypracování
dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání stavby a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
• stanovila cenu za svoz a likvidaci separovaného odpadu pro rok 2012 ve výši
700,-Kč/rok pro podnikající fyzické a právnické osoby
• pověřila starostu města jednat ve věci zřízení městské policie
29. zasedání rady města ze dne 22. listopadu 2011:
• schválila rozpočtové změny č. X (č. 54 – 69) ve výdajích a příjmech v r. 2011:
v příjmech navýšení o 1.875.393,78 Kč a ve výdajích navýšení o 1.875.393,78
Kč
• schválila změnu Pravidel pro přidělování obecních bytů
• schválila odpis cisterny CAS 25 z důvodu nefunkčnosti, opotřebovanosti a
zastaralosti přístrojů
• schválila úpravu provozní doby v době vánočních svátků a vánočních
prázdnin v IKC Jáchymov
• schválila výběrovou komisi pro výběr dodavatele stavby: „Úprava ploch
Hornického náměstí jako východiska Stříbrné stezky“ v rámci projektu
„Stříbrná stezka – Silberstrasse – 1. investiční etapa“ ve složení: pí Ing.
Daniela Přivřelová, pí Ingeborg Štiková, p. Ing. Bronislav Grulich, p.Jiří
Kaucký, pí Lýdia Krejčová
• doporučila ZM vyslovit souhlas po prohlášení krajinné památkové zóny
Ministerstvem kultury ČR s nominací území této krajinné památkové zóny a
Seznam světového dědictví UNESCO v rámci projektu „Montanregion
Erzgebirge“
• doporučila ZM schválit zapojení Obce do projektu „Montanregion
Erzgebirge“
• doporučila ZM pověřit starostu obce zastupováním obce při veškerých jednání
souvisejících s procesem nominace jako osobu zodpovědnou za přípravu
nominace za obec
• doporučila ZM schválit poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 1 mil. Kč
• souhlasila s nominací území městské památkové zóny města Jáchymov a
kulturní památky hrádek Freudeštejn k zápisu na seznam do světového
kulturního dědictví UNESCO
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
Městský úřad Jáchymov oznamuje poplatníkům poplatku ze psa, že zastupitelstvo
města schválilo na svém zasedání dne 21. 9. 2011 novou obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2011 o místním poplatku ze psů, a to s platností od 1. 1. 2012, kde se
v čl. 5 mění sazba poplatku:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) v rodinném domě a v domech do tří bytových jednotek
za prvého psa
350,- Kč
za druhého psa a každého dalšího psa
550,- Kč
b) v domech se čtyřmi a více bytovými jednotkami a nájemních bytech
za prvého psa
700,- Kč
za druhého psa a každého dalšího psa
1.050,- Kč
c) sazba poplatku z každého psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu činí
150,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Ceník nájemného za hrobová místa a ceny za služby spojené s nájmem
hrobového místa a místa v kolumbáriu v Jáchymově
Hřbitov:

JEDNOHROB
DVOJHROB
URNOVÉ MÍSTO =
SKLÍPEK

Hrobové
místo
na 1 rok

Služby
na
1 rok

8,- Kč

242,Kč
434,Kč
236,Kč

16,- Kč
4,- Kč

Poplatek
za
vodné na
1 rok
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

Celkem CELKEM
na 1
na 10 let
rok
300,Kč
500,Kč
290,Kč

3.000,5.000,2.900,-

Kolumbárium:
Místo v kolumbáriu:
Vrchní patro na 10 let.................................2.100,- Kč
Střední patro na 10 let................................1.600,- Kč
Spodní patro na 10 let................................1.100,- Kč
Rada města na svém jednání dne 29. 3. 2011 s c h v á l i l a ceny za služby a
vodné spojené s nájmem hrobového místa a místa v kolumbáriu s platností od
1. 5. 2011 a r u š í tímto usnesení rady města ze dne 7. 1. 2003.
Městský úřad Jáchymov

FOND OBNOVY
Příspěvek z Fondu obnovy je určen na opravu domů v Jáchymově. Může si o něj
zažádat každý vlastník nemovitosti. Příspěvek je určen především na zlepšení
vnějšího vzhledu budovy (fasáda, střecha, okna, komíny, statické zajištění, apod.).
Žádosti podávejte na předepsaných formulářích, které si vyzvednete na MěÚ, nám.
Republiky 1, kancelář č. 15b, a to nejpozději do 30. května 2012. Bližší informace
Vám
podá vedoucí OHS
Jan Hadrava (tel. 353808130, mail:
hadrava@mestojachymov.cz).

Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu obnovy na rekonstrukci domů
nacházejících se v k.ú. Jáchymov
Zastupitelstvo města Jáchymov se usneslo na těchto pravidlech
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí finanční dotace poskytnutá dle
ustanovení §85 písm. c) a dle §85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů z Fondu obnovy Města Jáchymov.
2. Příspěvky se v souladu se zákonem o obcích poskytují k podpoře úhrady nákladů
spojených s obnovou objektů především jejich vzhledu (např. na obnovu vnějšího
pláště, včetně oken a dveří, na opravu střechy, na odvlhčení a na statické
zajištění).
3. Příspěvky se poskytují majitelům nemovitostí, tj. fyzickým a právnickým osobám,
jejichž nemovitosti se nacházejí na území města Jáchymova.
4. Příspěvky se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti o poskytnutí
příspěvku (dále jen „žádost“) zpracované v souladu s těmito pravidly.
5. Základní podmínkou přijetí žádosti je vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu
města včetně předložení řádného vyúčtování, pokud byly žadateli poskytnuty
finanční prostředky v předešlých letech.
6. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka objektu.
Zásada přiměřené finanční účasti na obnově objektu se odvozuje z ceny
stavebních, popř. restaurátorských a jiných prací této obnovy sjednané se
zhotovitelem díla na příslušný rok a doložené smlouvou o dílo, přičemž výběr
zhotovitele díla musí být proveden v souladu s obecně závaznými předpisy
v oblasti zadávání veřejných zakázek. Závazné finanční podíly dotčených
subjektů na akci obnovy se stanoví takto:

Finanční podíly města z celkových nákladů akce na příslušný rok
Objekt se nachází v
Objekt je nemovitou
Objekt se nachází mimo
MPZ
kulturní památkou
MPZ a není kulturní
památkou
Max. 20%

Max. 30%

Max. 10%

Max. 50 tis.Kč

Max. 100 tis. Kč

Max 20 tis. Kč

7. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Čl. II.
Náležitosti žádosti
1. Žádost se předkládá na vyplněném formuláři, který vždy obsahuje:
• základní informace o žadateli,
• cíl obnovy
• navrhovaný způsob realizace včetně časového harmonogramu,
• celkový rozpočet projektu na daný kalendářní rok (včetně uvedení veškerých
zdrojů financování projektu).
2. Formulář žádosti je přílohou č.1 těchto pravidel. Žadatel je povinen předložit
jeden podepsaný originál žádosti včetně předepsaných příloh, které tvoří její
nedílnou součást.
3. Přílohou k formuláři jsou vždy:
a) kopie dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu, je-li žadatel
právnickou osobou,
b) kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu žadatele, je-li
žadatel právnickou osobou,
c) kopie dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno,
d) kopie dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno,
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele v některém z peněžních ústavů,
f) kopii stavebního povolení nebo ohlášení dle stavebního zákona č. 183/2006
Sb.
g) kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy v oblasti
památkové péče (příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností)
v případě kulturních památek a objektů, u nichž tento požadavek vyplývá ze
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
h) fotografie stávajícího stavu objektu, na který je příspěvek žádán a fotografie
části objektu či stavebních konstrukcí, na něž je příspěvek žádán
4. Žadatel je povinen písemně informovat OHS MěÚ Jáchymov o jakékoliv změně
v údajích uvedených v podané žádosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy se žadatel
o této skutečnosti dozví.

Čl. III.
Termíny pro podávání žádostí a přijímání žádostí
1. Žádosti o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu plánovaného na příslušný
kalendářní rok musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Jáchymov, nám.
Republiky 1, 362 51 Jáchymov, s nejpozdějším datem příjmu potvrzeným
podatelnou 30.května příslušného kalendářního roku, ve kterém má být příspěvek
poskytnut, nebo dány k poštovní přepravě nejpozději 30.května příslušného
kalendářního roku, ve kterém má být příspěvek poskytnut, tj. na otisku poštovního
razítka musí být datum nejpozději 30. května příslušného kalendářního roku.
2. Všechny žádosti, které město obdrží po lhůtě uvedené v odst. 1 nebo zaslané
jinými prostředky (např. faxem nebo e-mailem), budou odmítnuty.
3. Odbor hospodářsko správní MěÚ Jáchymov po uplynutí uzávěrky zkontroluje,
zda žádost předložená žadatelem obsahuje všechny náležitosti stanovené v Čl. II.
těchto pravidel. V případě, že některé požadované náležitosti v žádosti chybí,
příslušný odbor žádost zamítne. O této skutečnosti příslušný odbor žadatele
písemně informuje. Dále odbor prověří, zda žadatel splňuje ustanovení odst. 5
Čl. I. těchto pravidel. Pokud toto ustanovení splněno nebude, odbor žádost
zamítne.
Čl. IV.
Posuzování žádostí a přidělování příspěvků
1. Žádost, která obsahuje všechny požadované náležitosti, příslušný odbor předloží
k Radě města.
2. O poskytnutí příspěvku a jeho konkrétní výši rozhoduje na návrh Rady města
Zastupitelstvo města dle ustanovení §85 písm. c) a dle §85 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
3. Se žadatelem, jemuž byly finanční prostředky zastupitelstvem schváleny, uzavře
město smlouvu o poskytnutí příspěvku z Fondu obnovy v souladu s platnými
obecně závaznými právními předpisy (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy tvoří
přílohu č. 2 těchto pravidel.
4. Nejpozději při podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku předloží příjemce
příslušnému odboru smlouvu o dílo na práce provedené na obnově objektu
v daném kalendářním roce. Pokud nebude uzavírána smlouva (např. jedná se
o práce menšího rozsahu provedené na základě objednávky), tato povinnost
odpadá. Nesplní-li tento požadavek žadatel, který bude projekt realizovat formou
smluvního vztahu s dodavatelem prací, nelze smlouvu uzavřít.
5. V případě, že příjemce uzavře smlouvu o zhotovení díla, bude smlouva obsahovat
závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě, že se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy do 30 dnů ode dne, kdy
obdržel písemnou výzvu k jejímu podpisu, či nesplní požadavky uvedené v Čl. IV.
odst. 4 a 5 Pravidel, vyhrazuje si poskytovatel dotace právo odstoupit od smlouvy
a rozhodnout o novém příjemci příspěvku z řad žadatelů.
Čl. V.
Uvolnění příspěvku a jeho použití příjemcem
1. Po dokončení prací, na něž byl příspěvek poskytnut, vyzve příjemce odbor
hospodářsko správní MěÚ Jáchymov ke kontrole díla. Určený pracovník OHS do
7 dnů provede kontrolu, zda dílo bylo provedeno v souladu s účelem
poskytnutého příspěvku a se smlouvou o dílo. O této věci sepíše protokol.
2. Příspěvek bude převeden na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě
v souladu se žádostí do 14 dnů po ukončení kontroly.
3. Příjemce může provést práce svépomocí, pokud to není v rozporu s jinými
právními předpisy. Hodnota prací provedených žadatelem svépomocí předložená
v rámci vyúčtování příspěvku může překročit výši vlastního povinného podílu
(event. podílu obce dle Čl. I. bodu 6). V tomto případě při závěrečném vyúčtování
předloží posudek provedených prací vypracovaný soudním znalcem v oboru
oceňování prací daného typu.
4. Příjemce je povinen oznámit písemně, telefonicky nebo elektronicky termín
zahájení realizace projektu příslušnému odboru. Pokud k tomu bude příjemce
příslušným odborem vyzván, je dále povinen zabezpečit svolání místního šetření
v průběhu realizace stavby za účasti příjemce, pracovníka příslušného odboru,
zástupce zhotovitele, v případě kulturních památek a objektů nacházejících se
v památkově chráněných územích či ochranných pásmech památek též zástupce
příslušného orgánu státní památkové péče. Pokud bude zjištěno, že došlo
k porušení podmínek stavebního povolení nebo ohlášení stavby nebo závazného
stanoviska orgánu státní památkové péče vydaného k provádění daných
stavebních prací, je město oprávněno příspěvek neposkytnout.
Čl. VI.
Závěrečné vyúčtování a kontrola
1. Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 15. ledna následujícího
kalendářního roku předložit příslušnému odboru závěrečné vyúčtování realizace
projektu (formulář závěrečného vyúčtování je přílohou č. 3 těchto pravidel).
Úhrada faktur musí být provedena do 31. prosince roku, ve kterém je příspěvek
poskytován.
2. Součástí závěrečného vyúčtování je předložení originálů účetních dokladů
(faktury, pokladní doklady a bankovní výpisy) vztahujících se k použití
poskytnutého příspěvku a prokazujících skutečné celkové náklady projektu
v příslušném kalendářním roce, včetně dokladů prokazujících splnění požadavku
povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.

Předložené originály dokladů budou městským úřadem označeny razítkem
o jejich využití pro vyúčtování příspěvků z rozpočtu Fondu obnovy. Po kontrole
budou vráceny příjemci dotace. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad
k závěrečnému vyúčtování příspěvku. Za splnění účelu čerpaných finančních
prostředků a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá osoba
oprávněná jednat jménem příjemce příspěvku, která tuto skutečnost zároveň
písemně potvrdí. Příslušný odbor shromáždí závěrečné vyúčtování a provede
kontrolu provedení daného projektu.
3. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, je město jako poskytovatel příspěvku oprávněn kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut; tuto kontrolu vykonávají pověření
zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů města.
4. Příjemce příspěvku je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle
odst. 3 tohoto článku předložit kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály
všech účetních dokladů týkající se realizace daného projektu a prokazující
skutečně vynaložené náklady na daný projekt v kalendářním roce, ve kterém byl
příspěvek poskytnut.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města ze dne
1.3.2011.
2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 4. 3. 2011

POZVÁNKA

HOVORY S OBČANY
7. 12.2011 od 16.00 hodin se na MěÚ Jáchymov konají Hovory s občany

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM
14.12.2011 od 17.00 hodin se na MěÚ Jáchymov koná X. veřejné zasedání ZM

Poplatky, které je nutno uhradit Městu Jáchymov do konce roku 2011
přijímáme nejpozději do 28. 12.2011 do 17.00 hodin.

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

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV

Provozní doba o vánočních svátcích a vánočních prázdninách:
24. 12. 2011 sobota – zavřeno
25. 12. 2011 neděle – otevřeno 10.00 – 15.00 hodin
26. 12. 2011 pondělí – otevřeno 10.00 – 15.00 hodin
27. 12. 2011 úterý – otevřeno
08.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
28. 12. 2011 středa – otevřeno 08.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
29. 12. 2011 čtvrtek – otevřeno 08.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
30. 12. 2011 pátek – otevřeno
08.00 – 12.00 hodin
zavřeno
13.00 – 17.00 hodin
31. 12. 2011 sobota – otevřeno 09.00 – 12.00 hodin
01. 01. 2012 neděle – zavřeno
Místenky se prodávají pouze do čtvrtka 29. 12. 2011.
Prosíme, aby si každý včas a v předstihu místenku zajistil.
Přejeme Vám všem hodně štěstí, zdravíčka a pohody v novém roce.

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
Omezení provozní doby knihovny: 26. 12. 2011 – 30. 12. 2011 zavřeno.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Vyhlášení místního kola výtvarné soutěže
ve městě (obci) Jáchymov

Město Kutná Hora vyhlásilo, jako doprovodný program Národního zahájení EHD
2012 v Kutné Hoře, výtvarnou soutěž. Město Jáchymov se do soutěže přihlásilo
a vyhlašuje místní kolo s níže uvedenými propozicemi.
Téma
Památky očima mladých
Kategorie
Věková kategorie 06 – 10 let v době uzávěrky soutěže
Věková kategorie 11 – 14 let v době uzávěrky soutěže
Věková kategorie 15 – 18 let v době uzávěrky soutěže
Podmínky soutěže
Ø soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategoriích
Ø soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města
a žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií.
Ø výtvarné práce budou v jednotném formátu velikosti A3 (297 x 420 mm)
Ø je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát
Ø díla nebudou paspartována, práce budou fixovány
Ø každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným
registračním formulářem (provede zástupce města při přejímání práce)
Ø počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 3, tzn., že každý
přihlášený může zaslat do soutěže pouze tři svá díla
Ø zaslaná díla se nevracejí
Ø organizátor místního kola soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací
pro nekomerční účely – nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich
reprodukci v tisku
Ø vítězná práce v každé kategorii postoupí do celostátního kola

Uzávěrka místního kola je 30. 4. 2012. Svá díla přineste na Informační centrum
Jáchymov, kde Vaše práce bude opatřena štítkem s příslušnými iniciálami. Vyhlášení
vítězů místního kola se uskuteční v bývalé restauraci radničního sklípku 31. 5. 2012

Jste šikovní a mladí? Tak neváhejte a tvořte! Nápady se jistě najdou, vždyť i
Jáchymov patří mezi významná historická města a památek je tu víc, než dost.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V prosinci se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Věra Soukupová
Libuše Krechňáková
Emma Spiessová
Zdeňka Čáslavská
Jaroslav Lešťan
Antonín Celer
Anzelm Kubík
Oldřich Brada
Miroslav Štěpán
Ladislav Kotrč
Vlasta Svobodová

Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Martin Novák
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: 26. 12. 2011
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin a
v neděli od 10.00 hodin.
Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen
zadní (severní) portál.

VZPOMÍNKA

Dne 11. 12. 2011 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustila drahá manželka a matka
Veronika Pátlová
S láskou vzpomínáme, manžel a synové.
Všem, kteří vzpomenou s námi děkujeme.

Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, už se k nám
nevrátíš, už není naděje. Měl jsi rád všechny kolem
sebe, tolik jsi chtěl žít. Avšak dotlouklo srdce Tvoje. A
Ty jsi musel bez rozloučení navždy odejít.
Dne 27. 12. 2011 tomu budou již čtyři roky co nás
navždy opustil můj manžel a vzorný tatínek
pan Miloš Šikýř.
Za celou rodinu manželka Marcela

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zveme vás dne 9. prosince 2011 v 15.15 hod. na vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi.
Tato akce je součástí projektu
Český Ježíšek
a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR.
Přijďte si všichni poslat Ježíškovi svá přání a pojďte s námi
překonat rekord z roku 2008.

Těšíme se na vás.
Balónky od nás obdržíte zdarma těsně před akcí před vchodem do ZŠ
( kolem 15. hodiny).
H. Daníčková
Zástupce ŘŠ pro MŠ

UPOZORNĚNÍ
PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ A OSTATNÍ OBYVATELE JÁCHYMOVA
Naše škola byla vybrána do soutěže o nejlepší českou školu. V listopadu zde
natáčela ČT a vy můžete zhlédnout toto vysílání dne 22. 12. 2011 v 15,45 na ČT2.
Nezapomeňte si zapnout televizi a pomozte nám hlasovat!
Žáci a učitelé ZŠ Jáchymov

DIVADELNÍ SOUBOR VELKÝ DIV KURI-KURI
A PĚVECKÝ SBOR MACUS CHOR
Vás srdečně zvou
na první společné vystoupení

„Vánoční ladění“
Čtvrtek 15. 12. 2011 od 17:00 hodin
Špitální kostelík

SLOVO KRONIKÁŘE
VELKÝ PITAVAL Z MALÉHO MĚSTA
Milí čtenáři, nastal nám jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a prosincové
číslo Zpravodaje bude jistě plné přání všeho nejlepšího v novém roce, krásných
Vánoc a podobně. Ne, že bych Vám podobné věci nepřála, ale ráda bych se podívala
na tyto sváteční dny očima karlovarských a krušnohorských pověstí, trochu z jiné,
poučnější a strašidelnější stránky.
Naši předkové totiž vnímali tuto dobu jako magickou z úplně jiných důvodů než my.
A to magickou se vším všudy – ve smyslu dobrém i zlém…. Kniha Pověsti a pohádky
mezi Klínovcem a Doupovskými horami se příběhy z doby vánoční jen hemží.
Například se tradovalo, že kdo o Štědrý večer v čase půlnoční mše třikrát
obejde dům, s nikým nepromluví a ani se neohlédne, uvidí do budoucnosti – svatby,
pohřby, požáry. To je poněkud zakořeněná česká a zřejmě tedy i německá tradice,
vzpomeňme na lidovou baladu Erbenovu – Štědrý večer, kde se budoucnost zjevuje
ve vodní hladině.
Ovšem Erben, to je poněkud profláklé a hlavně bůhví, co si navymýšlel pro svůj
umělecký záměr, ale u nás, u nás máme zaručený případ: Jistý muž z Hájku
dodržoval tento půlnoční zvyk každý rok. Jednoho Štědrého dne opět obcházel svůj
dům a náhle uviděl ve dveřích viset bílé prostěradlo, odhrnul jej, ale do cesty mu
vstoupili dva kozlové a ti ho odstrčili, do dveří mu pak vlétlo další prostěradlo.
Tomuto muži pak následujícího roku zemřeli v domě dva lidé – z pochopitelných
důvodů tedy s tímto zvykem přestal.
Nutno dodat, pokud byste se chtěli do podobného podniku pustit, že muž obcházel
zaručeně svůj dům, nelze se například doma vymlouvat, že jste v hospodě jako doma
a jít obcházet jiné stavení. Věštba by byla jistě zkreslená.
Jiná hrozná historka z půlnoční mše vypráví o ženě, která se vracela z kostela
domů a uprostřed lávky ji zastavil hlas, který jí vyhrožoval, že nepůjde dále, pokud
se nepomodlí Otčenáš za jeho ubohou duši. Žena poslechla, přízrak ještě z nejasných
důvodů požadoval, aby to žena nikomu neříkala, jak už to v pověstech bývá. Jedná se
zjevně o pouhou zkoušku dotyčného, neboť přízraku může být jedno, co žena poví,
když už se nachází na onom světě. A jak to bývá dále, žena tenhle slib nevydržela,
řekla o setkání místním a za devět dní zemřela. Ani onen svět není spravedlivý, pro
dobrotu na žebrotu…. A taky Vás napadlo, jestli by, kdyby to byl muž,…… tak nějak
přežil?!
No, a do třetice všeho dobrého krušnohorského poučení o Vánocích a jejich
nástrahách. Jistá žena usnula na půlnoční mši. Nikdo si toho nevšiml, mše skončila
a žena zůstala v kostele sama. Pokud to ovšem nevíte, patří kostel po mši mrtvým,
a tak onu ženu vzbudila její mrtvá příbuzná, okamžitě ji vyhnala z kostela a poradila
jí, aby zahodila před vraty kus oděvu. Zástěru, kterou žena obětovala, našli lidé ráno
roztrhanou. A tak by se stalo i ženě, kdyby v kostele zůstala. Alespoň víme, proč žena
usnula, vyběhla-li totiž v zástěře, nejspíš do poslední chvíle skákala kolem plotny.
A jak vidno, mohlo by se Vám to milé hospodyňky pěkně vymstít!

Tedy, já se přiznám, že už jsem pro Vás další ukázku toho, jak je u nás v době Vánoc
strašidelno, nehledala. Mně osobně to stačí… Mám totiž Vánoce spojené s pohodou
a dobrým jídlem a sváteční atmosférou. Ale aspoň vím, že rozhodně nebudu obcházet
dům, na půlnoční nepojedu přes lávku a rozhodně si nařídím budíka, kdyby mě
zmohla únava.
Vždyť tohle jsou zaručeně ověřené příběhy… z našeho kraje!!!

Ale abyste mě za kronikářku protivnou a nelidskou a necitelnou, přidávám navíc
několik internetových tipů na věštění o Vánocích. Záleží, věříte-li více pověstem nebo
internetu….
Tak krásné Vánoce!!!!!!!

KRONIKÁŘKA

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
Otevřeno: květen - září út - ne 9 - 12, 13 - 17 hodin
nám. Republiky 37
říjen - duben st - ne 9 -12, 13 - 17 hodin
362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831,
e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
5. - 6. 12. O pohár Královské mincovny VIII.
Tradiční zábavně vzdělávací soutěž žáků základních a středních škol ze znalosti
dějin zdejšího kraje a orientace v regionu.
10. 12. koncert: Vstávajtě pastieri
Vánoční písně z Čech a Moravy v podání DaD Kvintetu, sboru a Velmi malého
komorního orchestru Varvary Divišové. Vánoční texty vypráví Lucie Domesová.
Začátek v 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. Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY
AK. BĚHOUNEK
RADIUM PALACE

PÁTEK 2.12.
PÁTEK, SOBOTA

19.00 – 22.30
19.30 – 22.30

NEDĚLE 4. a 11.12

14.00 – 17.00

PONDĚLÍ 5.12.

15.30 – 17.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK
POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
AK:BĚHOUNEK

RADIUM PALACE
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
Duo Miniband hraje světové melodie

PONDĚLÍ
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.30

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ PROSINEC 2011

2. 12. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

THE BEST OF CLASSIC
varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a houslemi
Slavné houslové skladby a árie mistrů baroka a klasicismu zazní v podání předních
českých umělců, sólisty Státní opery Praha – houslisty Filipa Himmera, varhanice
Michaely Káčerkové a sopranistky Hany Krejčové.
4. 12. neděle v 15.00 hod.

Špitální kostelík

vstup Kč 50,-

PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Pohádkové zpracování příběhu o narození Ježíška v podání Divadla Kapsa
Andělská hora.…nechte se přenést do dob dávných a dejte se vést nejkrásnějším
pohádkovým příběhem. Příběh pro malé i velké diváky.

5. 12. pondělí od 11.00 do 16.00 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup volný

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Hledáte inspiraci na nákup vánočních dárků nebo maličkostí pro své známé či
rodinu? Přijďte se podívat na náš jarmark. Srdečně Vás zveme!
5. 12. pondělí od 19.00 do 21.45 hod.

Curie – předsálí kavárny

vstup volný

HUDEBNÍ VEČER
s manželi Homolkovými, možná přijde i Mikuláš s čertem!
5. 12. pondělí od 19.30 do 22.00 hod.

Radium Palace – sál

vstup volný

MIKULÁŠSKÝ TANEČNÍ VEČER
Mikuláš, čert, anděl a disco oldies Davida Keilhauera.
5. 12. pondělí v 19.30 hod.

Ak. Běhounek

vstup Kč 30,-

PŘEDNÁŠKA na téma VÁNOCE
trochu netradiční povídání o Vánocích a s nimi spojenými zvyky. Jak souvisí cocacola a Vánoce? Přijďte se příjemně naladit na vánoční svátky a podělit se
s ostatními: Jak to u Vás doma o Vánocích chodí a jaké zvyky dodržujete.
Přednášející: Jaroslava Dytrychová.

13. 12. úterý v 19.00 hod.

Curie – předsálí kavárny

vstup volný

HUDEBNÍ VEČER
s ukázkou míchaných nápojů, hraje p. Zumr
15. 12. čtvrtek v 17.00 hod.

Špitální kostelík

vstup Kč 20,-

DIVADELNÍ SOUBOR VELKÝ DIV KURI-KURI
A PĚVECKÝ SBOR MACUS CHOR
„Vánoční ladění“ – nechte se překvapit krásným živým Betlémem
18. 12. neděle v 15.00 hod.

Špitální kostelík

vstup Kč 50,-

VÁNOČNÍ KONCERT Milana Benedikta Karpíška
„COLLEGIUM FIDDLE DOLCE“
22. 12. čtvrtek v 16.00 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup volný

Vánoční poslechové melodie v podání dětí ze ZUŠ Ostrov,
pod vedením Heleny Šťastné.
22. 12. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 100,-

ADVENTNÍ KALENDÁŘ v podání souboru MUSICA DOLCE VITA
Program je sestaven ze 24 skladeb (na každý předvánoční prosincový den jedné)
a je průřezem hudby od nejstarších sbírek 14. a 15. stol. (Jistebnický kancionál),
přes první umělé adventní písně (A. Michna) ke skladbám nejznámějších barokních,
klasicistních a romantických skladatelů.
Účinkují: Daniela Demuthová - mezzosoprán, Žofie Vokálková - flétna, Zbyňka
Šolcová – harfa.

23. 12. pátek v 19.00 hod.

Radium Palace – hala

vstup volný

Vánoční taneční a poslechové melodie v podání skupiny Záliba
23. 12. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup volný

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Vystoupí Dětský orchestr Karlovy Vary. Řídí: Miloš Bok
24. 12. sobota ve 21.00 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup volný

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE
25. 12. neděle v 10.00 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

vstup volný

25. 12. neděle v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup volný

Jan Smigmator & Swinging Trio - POCTA FRANKU SINATROVI
"Vánoční speciál"
25. 12. neděle v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup volný

VÁNOČNÍ KONCERT
mladého, nadaného absolventa AMU – klavírního virtuóza Karla Vrtišky
25. 12. neděle v 19.30 hod.

Curie – kavárna

vstup volný

Dívčí hudební TRIO PIACERE pod vedením Bohunky Trachtové
26. 12. pondělí od 14.30 do 17.30 hod. Ak. Běhounek – Zimní zahrada, vstup volný
Poslechové a taneční odpoledne, hraje Duo Hoisz a Klečka
26. 12. pondělí v 19.30 hod.

Radium Palace – bar

vstup volný

Taneční a poslechové melodie v podání skupiny Záliba
27. 12. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 130,-

Slavnostní vánoční operetní koncert – „PRO KAŽDÉHO NĚCO“
představí se sopranistka Jana Heryánová – Ryklová a František Lamač – housle,
klavír, zpívající pila. Uslyšíte operety, trochu klasiky, trochu muzikálu.
28. 12. středa v 19.30 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 80,-

Veselé vystoupení DUDÁCKÉ KAPELY z Ledecka
29. 12. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 150,-

GALAKONCERT OPERETA MUZIKÁL
nejznámější melodie operetního a muzikálového žánru v podání našich předních
zpěváků mladé generace (soprán, tenor, klavír, trubka).
30. 12. pátek v 15.00 hod.

Kostel na Suché

vstup volný

MŠE SVATÁ, poté koncert sboru ORBIS PICTUS
30. 12. pátek v 19.30 hod.

Kulturní dům

vstup Kč 100,-

Vánoční a jiné slavnostní melodie od SWINGSTUDIA z Karlových Varů
pod vedením pana Kůse

1. 1.2012 neděle v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup volný

NOVOROČNÍ KONCERT - OPERNÍ A OPERETNÍ ÁRIE v dobových kostýmech
1. 1.2012 neděle v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup volný

NOVOROČNÍ KONCERT
Swinging Club a členové Karlovarského symfonického orchestru se představí pod
vedením Jindřicha Volfa ml.
1. 1.2012 neděle v 19.30 hod.
Curie - kavárna,
vstup volný
NOVOROČNÍ ŠANSONY, zpěv Svatava Luhanová, klavírní doprovod Martina
Mudrová

PROGRAM KINA RADIUM JÁCHYMOV PROSINEC 2011
3. 12. SOBOTA

19.30 hod.
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH

německé drama z r. 2006, přístupné od 12-ti let, titulky, délka 137 min.
Rok 1984. Do pádu režimu ve Východním Německu zbývá necelých šest let.
Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí systému
monitorování a manipulace s potenciálně nebezpečnými lidmi, k čemuž využívá
tajnou policii Stasi. Věrný stoupenec režimu, kapitán Gerd Wiesler , se ve snaze
o kariérní postup pustí do shromažďování kompromitujících důkazů proti známému
divadelnímu dramatikovi Georgi Dreymanovi a jeho přítelkyni Christě-Marii
Sieland..
hrají: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck, Ulrich Tukur aj
vstupné: 70,- Kč
7. 12. STŘEDA

19.30 hod.
KAMARÁD TAKY RÁD

romantická komedie USA z r. 2011, přístupné od 12-ti let, titulky, délka 109 min.
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani
pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových
příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles,
kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že
jsou si velice podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou
ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu
hrají: Mila Kunis, Justin Timberlake, Emma Stone, Woody Harrelson aj.
vstupné: 70,- Kč

10. 12. SOBOTA

17.00 a 19 hod
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

animovaný rodinný film z r. 2011, přístupný, český dabing, délka 107 min.
Příběh filmu sleduje osudy 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. V doprovodu svého psa Filuty, starého
mořského vlka kapitána Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a
Tkadlece procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako první na
místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém nitru mohl
skrývat klíč k obrovskému bohatství... A také prastarou kletbu…
vstupné: 60,-Kč

14. 12. STŘEDA

19.30 hod.
DLUH

thriller USA z r. 2011, přístupný od 12-ti let, titulky, délka 114 min.
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel Singer (Jessica Chastain), David
Peretz (Sam Worthington) a Stephan Gold (Marton Csokas) vrátili domů jako
hrdinové, poté co ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického
válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Současnost. Teď již vysloužilí
agenti Mossadu, Rachel (Helen Mirren), David (Ciarán Hinds) a Stephan (Tom
Wilkinson) mají status národních ikon. Oni však zoufale trpí pod tíhou tajemství,
které se zavázali nikdy neprozradit.
hrají: Helen Mirren, Sam Worthington, Jesper Christensen, Ciarán Hinds aj.
vstupné: 70,- Kč
17. 12. SOBOTA

19.30 hod.
ALOIS NEBEL

české animované drama z r. 2011, přístupné, délka 87 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.
vstupné: 70,-

27. 12. ÚTERÝ

17.00 a 19.30 hod.
MUŽI V NADĚJI

česká komedie z r. 2011, přístupné od 12 let, délka 115 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.
hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, Petra Hřebíčková, Simona
Stašová aj.
vstupné: 70,- Kč
28. 12. STŘEDA

19.30 hod.
WHISKY S VODKOU

německá komedie z roku 2009, titulky, přístupné od 12 let, délka 108 min.
Slavný herec Otto ztělesňuje typ problémového, ale i milovaného seladona. I když je
zrovna opilý, pořád toho o natáčení ví víc než nezkušený režisér jeho nejnovějšího
filmu. Co má ale dělat, když se ke štábu připojí místní herec, který se stane
náhradníkem nespolehlivé hvězdy? Komediální situace zde vyplývají nejen ze
znalosti prostředí, ale i z inklinace k autentickému zachycení vztahů. Ty vnášejí do
blyštivého prostředí filmařů nádech tvrdé reality.
hrají: Henry Hübchen, Corinna Harfouch, Sylvester Groth aj.
vstupné: 70,- Kč
29. 12. ČTVRTEK

17.00 a 19.30 hod
JOHNY ENGLISH SE VRACÍ

koprodukční komedie z r. 2011, titulky, přístupné, délka 101 min.
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna
leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději
Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English,
nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem
grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Po poslední takové „nehodě“
se více méně dobrovolně uchýlil do tibetského kláštera, kde kromě vnitřního míru
hledá esprit pravého bojovníka. Až tady si ho najdou mateřské tajné služby, které se
právě řítí do kolosálního průšvihu.
hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson, Rosamund Pike aj.
vstupné: 60,PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

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 17.30 h 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.
CVIČENÍ NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA
každou středu v 15.00 h v tělocvičně LCA
cena lekce 100,- Kč
Cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Lekce trvá 2x 45 min
Cvičení jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu účastníků. Rezervace předem, na
recepci Agricola na tel.: 353 836 000, nebo v recepcích LH. Změna programu
vyhrazena.

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
12/2011

A) Jáchymovské poznámky:
Jáchymov stále zanechává stopu
Letos přibližně v říjnu jsme viděli v televizi, jak v Praze pracovníci v těžkých
ochranných oděvech hledali na ulici radioaktivní materiál. Při té příležitosti jsem si
připomněl článek z února 2010 o jiném současném nálezu v Nizozemsku, který se
přímo vztahuje k našemu městu. Tak jsem ho vyhrabal a zde je:

Uran pro nacistickou bombu se našel v Holandsku, pocházel z Jáchymova
Tým jaderných expertů pracujících pro Evropskou komisi na konci minulého týdne
oznámil, že radioaktivní materiál, náhodou nalezený na holandském vrakovišti, byl
součástí nacistického programu na vývoj jaderné bomby. Deska a kostka z uranu
pocházely podle nich z uranových dolů v Jáchymově.
Kostka byla podle serveru Register vyrobena v roce 1943 pro laboratoř vedenou
nositelem Nobelovy ceny za fyziku Wernerem Heisenbergem a jeho
spolupracovníkem Karlem Wirtzem. Přestože šlo o uznávané vědce, historici se
domnívají, že nacistické Německo mělo k vývoji jaderné zbraně hodně daleko.
Výzkum probíhal v jednotlivých laboratořích a neexistovala obdoba cíleného
projektu Manhattan, který v USA vedl k produkci prvních jaderných bomb, které
byly před koncem války shozeny na Japonsko.
Nacistická genocida vyhnala nebo zlikvidovala řadu předních odborníků židovského
původu a i vztahy k Heisenbergovi byly napjaté. Například říšský vůdce SS a šéf
gestapa Heinrich Himmler prohlásil, že známý fyzik by měl být posuzován jako „bílý
Žid“. Přestože se pak snažil tento výpad zahladit, Heisenberg se prý už moc nesnažil
dotáhnout výzkum do konce.
Spojenci se německé jaderné zbraně obávali
Spojenci neměli o stagnaci německého programu ani tušení, v opačném případě by
totiž podle historiků Američané možná zastavili i projekt Manhattan. Naopak zprávy
o tom, že se Němci snaží získat v Norsku těžkou vodu k moderování štěpné reakce,
naopak vedla k obavám, které práce na vlastní jaderné bombě uspíšily. Norský odboj
s podporou britské tajné služby také produkci a transport těžké vody sabotoval.
Až po válce Heisenberg prohlásil, že společně se svými spolupracovníky netoužili po
tom, aby se objevila funkční jaderná bomba. Navíc se nedomnívali, že by bylo možné
bombu brzy vyvinout, aby ji bylo možné nasadit během probíhající války.
„Nerad bych to idealizoval, chovali jsme se tak i kvůli osobní bezpečnosti. Pokud by
se na to vrhly tisíce lidí a nic by nevyvinuly, tak by to pro nás mělo nepříjemné
následky,“ řekl otevřeně Heisenberg.
Tolik citát z tisku. Nechtěl jsem doplnit znalosti o nacistickém atomovém programu,
který není možné popsat v krátkém příspěvku. Chtěl jsem ukázat, že Jáchymov ve
světě je stále pojem, který nikdo nemusí vysvětlovat. Zklamání cizinců po návštěvě
našeho města a jejich trpké rozčarování je možné sledovat na Internetu, např. na
švédském, kde ukazují hlavně bývalý Hornický dům a k tomu uvádějí patřičné
komentáře.
Jaroslav Ochec
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V měsíci listopadu jsme s dětmi podnikli dvě akce. Na začátku měsíce jsme se
vypravili do okolí Jáchymova a o týden později se zúčastnili městské hry Klíč
k městu Karla IV. pořádané skauty z Karlových Varů.
Celý listopad provázelo inverzní počasí, nejinak tomu bylo i první listopadovou
sobotu. Sraz jsme měli u kulturního domu. V počtu pěti dětí a třech dospělých jsme
vyrazili směrem k lanovce. Po cestě jsme poznávali rostliny a stromy podél cesty.
U hájenky jsme odbočili a po chvilce dorazili pod sjezdovku Karásek, kde jsme
krátce posvačili. Posilněni jsme vyšli směrem na Malinovou louku a s každým
výškovým metrem jsme sledovali, jak sluníčko pomalu vyhrává boj s mraky. Na
Malinovce bylo krásně teplo, svítilo slunce a nad námi se rozprostírala modrá
obloha. Chvíli jsme se kochali krásným počasím a k velké radosti většiny dětí se na
cestu zpět do Jáchymova vydali z kopce. Zanedlouho jsme došli na další louku,
tentokrát Farskou. Zde jsme se poměrně zapotili u rozdělávání ohně z mokrého
dřeva. Nakonec se nám však povedlo vykřesat jiskřičku a opéct buřtíky. Ještě než
jsme vyrazili domů, zahráli jsme si hru s kolíčky. Mlžnou cestou jsme dorazili na
Klobouk, kde se naše cesty rozešly.
O týden později v sobotu jsme již o půl osmé seděli v autobuse z Jáchymova směrem
do Karlových Varů. Start závodu pořádaný karlovarskými skauty byl o půl desáté na
Šibeničním vrchu. Startu předcházel nástup a čtení pravidel. Celá hra spočívá
v plnění úkolů rozmístěných na vyhlídkách a jiných zajímavých místech v Karlových
Varech. Další plusové body bylo možné získat ze správně zodpovězené otázky
týkající se historie i současnosti města. S našimi dětmi jsme šli jako doprovod.
Navštívili jsme například Malé Versailles, vyhlídku Karla IV, Jelení skok či zahrady
u hotelu Richmond. Děti plnily různé úkoly jako například přenášení obrázků
z pexesa pomocí brčka, pantomima, střílení z kuličkové pistole, shazování PET láhve
bičem apod. Zpět na Šibeničním vrchu jsme museli být do dvou hodin. Přijít byť jen
o pár sekund později znamenalo diskvalifikaci ze závodu. Společně s vlčaty jsme
dorazili jen pár minut před druhou hodiny. V cíli závodu nás čekaly párky s chlebem
a teplý čaj. Organizátorům závodu přece jen chvíli trvalo sečíst výsledky cca. 40
zúčastněných hlídek, a tak jsme se společně s ještě dalšími skauty přesunuli do tepla
Vřídelní kolonády. Rádi jsme se zúčastnili prohlídky podzemí Vřídla, při které nás
provázel jeho ředitel. Prohlédli jsme si expozici pokameňování a prošli si stezku
korytem Teplé. Vyhlášení výsledků se odehrávalo za Vřídlem, v hlavní roli byl opět
král Karel IV., který ty nejlepší pasoval na rytíře. Protože autobus jel až za dlouho,
zůstali jsme ve Vřídle a pochutnávali si na karlovarských oplatkách. Do Jáchymova
jsme dorazili až za tmy.
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz.
Ivana Janušková, vedoucí oddílu

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Jak již bývá dobrým zvykem a tradicí, také letos
budou skauti ze střediska Arnika roznášet po
Jáchymově Betlémské světlo. Přijďte si připálit
z plamínku lidské sounáležitosti a vánoční pohody.
Ptáte se kdy a kam?
V sobotu 24. prosince v 9:00 - 9:15 před zdravotní
středisko, v 10:15 - 10:30 před Mincovnu nebo
v 11:00 - 11:15 před kulturní dům. Pokud nemůžete
z vážných (zejména zdravotních) důvodů přijít, dejte
nám vědět a my se u Vás doma (kdekoliv
v Jáchymově) s Betlémským světlem zastavíme!
Stačí zavolat na 353 811 844, napsat na
tbk@post.cz nebo zanechat vzkaz v jáchymovském
Infocentru. Těšíme se na setkání s Vámi!

Krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2012 všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov přeje Tomáš Barth, vedoucí střediska.

TJ Jáchymov – Fotbal
Konečné výsledky: 1. B třída mužů
30. 10.11
TJ Jáchymov - S. Dolní Žandov
2:1
(0:1)
Jáchymovští potřebovali v tomto domácím duelu plně bodovat. Zápas se pro ně
nevyvíjel dobře, už od osmé minuty prohrávali 1:0. Tento stav trval až do 75. minuty,
kdy srovnával Kostka. Zasloužené tři body domácí získali v posledních vteřinách
utkání, to když se trefil Hekel. Za zmínku stojí neproměněná penalta domácího
Baláže v 70. minutě. Zajímavé střetnutí sledovalo 60 diváků.
05. 11.11
Sl. Kynšperk - TJ Jáchymov
3:0
(1:0)
Hosté z Jáchymova nebyli v posledním zápase podzimní části soutěže horším
mužstvem, přesto odcházeli ze hřiště poraženi s kandidátem na postup do vyšší třídy.
Utkání nevyšlo jáchymovskému brankáři Jerglovi, který se podílel na dvou gólech
v jeho síťi.
Jáchymovští fotbalisté skončili po podzimu na jedenáctém místě s deseti body.
Nejlepším střelcem domácího týmu se stal Pavel Hekel s pěti brankami.
Dík zaslouží restaurace "Evropák" Bohumil Šesták, Marián Baláž za poskytnutí
konzumačních kupónů do tomboly v hodnotě 500,- na domácích zápasech mužů.
Konečný výsledek: okresní přebor žáků
29. 10.11
TJ Jáchymov - S. Kolová/Loko K.V.
4:0
(2:0)
Mladí horalé potvrdili dobrou podzimní formu a svého nebezpečného soupeře
porazili brankami Vančury, který zatížil konto hostů dvakrát, dva góly dal také
Vlach. Duel sledovalo třicet diváků a řídil jej jáchymovský arbitr Botoš.
Jáchymovští žáci skončili v podzimní části na pěkném třetím místě se 14-ti body,
soutěž hraje devět mužstev.
Nejlepším střelcem se stal Karel Vančura se 16-ti trefami a dělí se o druhé místo
v celkové soutěži střelců.
Druhým střelcem Jáchymova se stal Jan Dressler s 9-ti brankami, na bronzové
příčce se usadil Jan Červeňák s osmi zářezy.
Mladší žáci 4+1, kteří hráli svá utkání na turnajích v Sedleci, vybojovali ve skupině
"B" první místo a s 28 body postoupili do jarního finále, kde se střetnou s dalšími
pěti týmy o titul v této soutěži.
Nejlepšími střelci tohoto mužstva se stali Dressler s Vlachem.
Oddíl kopané děkuje těmto sponzorům za podporu mládežnických mužstev:
Jako hlavní sponzor

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a.s.
UHELNÉ SKLADY BUŤA
LANOVÁ DRÁHA KLÍNOVEC
NÁPOJE ANNA TICHÁ
za oddíl kopané Rudolf Hellmich

TJ ODDÍL AEROBIKU INFORMUJE

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.
Sebou potřebujete pouze dobrou náladu, pevnou obuv na cvičení, pohodlné oblečení
a pití.
Těší se na Vás cvičitelka Zdeňka
Zdravotní cvičení probíhá každé úterý od 18.00hod do 19.00hod
v tělocvičně základní školy Jáchymov.
Cvičení je vhodné pro všechny, kteří si chtějí příjemně protáhnout a posílit tělo.
Pomalé cvičení s gymbally a overbally.
Sebou potřebujete pouze dobrou náladu a pohodlné oblečení .
Těší se na Vás cvičitelka Míla

Kominictví Verner
Nabízíme:
-

čištění komínů
prohlídky spalinových cest dané zákonem
revizní prohlídky odtahu spalin
vložkování komínů pro všechny druhy paliv
výstavba komínových těles…
… ZKRÁTKA VŠE O KOMÍNECH

Kontakt:
Kominictví Verner, Boží Dar

Tel.: 603 498 814
Email: muj-kominik@centrum.cz

INZERCE

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vítání Vánoc v Jáchymově a zahajování adventu Rozsvěcením vánočního stromu
se stalo v našem městě již tradicí. Letošní 1. adventní neděle se opravdu vydařila.
Konečně nám přálo i počasí, sice nesněžilo, ale také nepršelo. Již od patnácté
hodiny se prostor před kostelem plnil lidmi, kteří nakupovali drobné dárečky
u stylových stánků, pochutnávali si na skvělém guláši a teplých nápojích,
poslouchali koledy a povídali. Program zahájila paní místostarostka a svým
vystoupením Merklínský pěvecký sbor, který předvedl koledy klasické i notoricky
známé. Děti ze školky byly jako vždy roztomilé a jejich vystoupení navodilo tu
správnou rodinnou atmosféru. Škola předvedla nový hit od Václava Neckáře
Půlnoční, jejíž příjemná melodie nás přenesla až k poslednímu vystoupení
Jáchymovských permoníčků, kteří popřáli všem krásné svátky a šťastný nový rok.
MUDr. Hornátová jménem Kulturní komise všechny pozvala na další adventní akce.
Tou první je pohádkový příběh ve Špitálním kostelíku Putování za Vánoční hvězdou.
Je až neuvěřitelné, kolik lidí se letos u stromečku sešlo. Někteří zůstali až do
samotného rozsvícení stromečku, který se rozzářil přesně v 17.00 hodin. Byl to
zvláštní pohled a atmosféru nelze ani slovy popsat, když lidé z našeho města
společně vítali Vánoce.
Děkujeme organizátorům v čele s paní Annou Plačkovou, panu Tůmovi a panu
Thomaierovi za skvělý guláš, LL a.s. Jáchymov za zapůjčení stánků a SDH
Jáchymov za jejich postavení a zajištění teplých nápojů. Díky Vám všem, bez Vás by
to opravdu nešlo.
Za RR Petra Javůrková

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
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

Sídlo
Telefon
Fax
WWW
E-mail
Starosta

Místostarostka

Tajemnice

Odbor hospodářsko správní
Jméno

činnosti

E-mail

Hadrava Jan vedoucí OHS
Hellmichová
5.
Eva
Hynková Soňa
1.
Ing. Frischová
5.
Marcela
Peroutková
4.
Anna
Trylčová Marie
2.
Vacata Pavel
3.
Luboš
6.
Kožušník
Stradiot
správce
Stanislav

telefon

hadrava@mestojachymov.cz
hellmichova@mestojachymov.cz

dveře/pos
chodí
353 808 130 13 B / 2
353 808 133
14 / 2

hynkova@mestojachymov.cz
frischova@mestojachymov.cz

353 808 126
353 808 117

4/1
14 / 2

peroutková@mestojachymov.cz

353 808 119

13 / 2

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

Odbor stavebního úřadu
Jméno
Krejčová
Lýdia
Anna
Punčochářová

činnosti
vedoucí
S.

E-mail
krejcova@mestojachymov.cz

telefon
dveře/poschodí
353 808 129
10 / 1

puncocharova@mestojachymov 353 808 116

10/1

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

