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 rada města
 sběrný dvůr
 informace z města
o ceník za odvoz odpadu
o významná jubilea
o Co se u nás událo?
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o výtvarná a literární soutěž
o maškarní karneval
o výstava strašidel
 ostatní články
o Junák
o Hasiči
o Zlatý oříšek

VÍTE, ŽE?
Rampouch, řidčeji též střechýl, je druh
ledového tělesa, které vzniká postupným
zamrzáním kapek vody, které tak vytvářejí
tvar připomínající krápník. Nejčastěji má
kvůli gravitaci svislý směr shora dolů,
v případě silného větru může být jeho tvar
poznamenán směrem vanoucího větru.
Vyskytuje se zpravidla na okapech,
stromech, balkonech, skalách, tedy na
místech, kde stéká voda. Může mít různou
délku od několika milimetrů až po několik
metrů (v extrémních případech až několik
desítek metrů) v závislosti na množství
vody, rozměrech, tvaru a sklonu místa, kde
se tvoří.
V době tání mohou být padající rampouchy
nebezpečné osobám stojícím například pod
okrajem střechy apod.

Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Rampouch
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
29. zasedání rady města ze dne 29. prosince 2015:
 schválila pronájem části pozemkové parcely č. 4891 o výměře 18 m2, části
pozemkové parcely č. 3052/1 o výměře 1121 m2, části pozemkové parcely č.
3015/2 o výměře 931 m2 a části stavební parcely č. 907 o výměře 436 m2 všechny
v k.ú. Jáchymov ŘSD ČR za účelem využití pozemků jako dočasné komunikace
v souvislosti s realizací stavby I/25 Jáchymov – Dolní točka. Nájem se sjednává
na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2016
 schválila parkování před LD Praha, a to pro potřeby ICK za účelem krátkodobého
parkování
 schválila parkování v ul. K Lanovce s tím, že přednost budou mít žadatelé trvale
bydlící – max. 2 místa/byt, poté žadatelé provozující nějakou živnost v této ulici –
1 místo/provozovna a žadatelé, kteří vlastní nemovitost – max. 2 místa/byt a poté
budou uspokojováni žadatelé ostatní
 schválila parkování před čp. 1048 v ul. K Lanovce pro potřeby vyhrazeného
parkování na povolení MěÚ Jáchymov za úplatu 1000,- Kč/rok
 stanovila termíny svatebních obřadů v roce 2016
1. zasedání rady města ze dne 12. ledna 2016:
 schválila upevnění optického kabelu na patkách sloupů staré lanovky
 schválila žádost p. Petra Houzara, ve věci užití znaku pro účely obrazové
přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst ČR
 schválila Dohodu o spolupráci na rok 2016 mezi Městem Jáchymov a JSDH
Jáchymov a pověřuje starostu města podpisem dohody
 uložila OHS zhodnotit kvalitu střešní krytiny Šlikovy věže a v případě špatného
stavu, předložit návrh řešení
2. zasedání rady města ze dne 26. ledna 2016:
 schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby na r. 2016 uzavřenou
mezi Městem Jáchymov a z. s. Res vitae se sídlem Karlovy Vary ...
 schválila provedení veřejnosprávních kontrol na příspěvkových organizacích
města v r. 2014 a konstatuje, že byly provedeny v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb. Všechna navrhovaná opatření k nápravě jsou pro příspěvkové
organizace závazná a navrhované termíny splnění těchto nápravných opatření
jsou platné
 schválila konání farmářských trhů jednou za 14 dní, vždy ve středu od 9 – 18.00
hod. za cenu 50,- Kč za každý prodejní stánek. První trhy se budou konat dne
16. 3. 2016
 neschválila rozšíření VO v osadě Mariánské
 doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci na výstavbu Víceúčelového
sportoviště Mariánská z programu MŠ ČR „Podpora materiálně technické
základny sportu“ 2016
 pověřila spol. Služby Jáchymov nákupem a označením parkovacích číselných
cedulí pro parkování v ulicích K Lanovce, Lidické za LD Ak. Běhounek a u LD
Praha
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 10. 2. 2016 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov

VĚŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM
XII. veřejné zasedání ZM se koná dne 17. 2. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov

SBĚRNÝ DVŮR
OTEVŘENO:
pondělí a středa
sobota

800 - 1800 hodin
800 - 1200 hodin

- nepřetržitý bezplatný odběr nebezpečného odpadu (mrazáky, lednice, pračky,
televize, monitory, počítače, drobné elektrospotřebiče, pneumatiky, barvy, zářivky,
autobaterie, apod.)
- každou první středu a sobotu v měsíci bezplatný odběr bytového vybavení
(nábytek, sedačky, koberce, apod.)
- odběr stavební sutě a zeminy je zpoplatněn
- textil – samostatný kontejner
- odběr kovového odpadu
Sběrný dvůr je umístěn na Panoramě, v prostorách areálu Služeb města
Jáchymov, Dvořákova ul.

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2016
Velikost

Svoz

Svoz

Svoz

Svoz

nádoby
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

1 x týdně
2.176,2.704,4.830,14.553,29.950,-

1 x za 14 dní
1.573,2.023,3.465,10.902,17.093,-

38 x ročně
1.875,2.364,4.158,12.629,22.360,-

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. = 1x za 14 dní v liché týdny
- od 01. 10. do 31. 03. = 1x týdně

SPLATNOST od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2016 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2016 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.

CO SE U NÁS UDÁLO?
ZAHÁJENÍ OSLAV 500 LET MĚSTA
Na Nový rok 1. 1. 2016 jsme v Jáchymově zahajovali nejen rok 2016 ale také oslavy
500. výročí založení našeho města. V 15:00 hodin jsme se sešli u nejstarší dochované
stavby Jáchymova, Špitálního kostela. Popřát nejen Jáchymovu, ale i svým známým,
sousedům, přišlo spoustu lidiček a Špitální kostel doslova ožil. Symbolicky přesně
v 15:16 se rozezněl kostelní zvon a jubilejní rok 2016 v Jáchymově byl zahájen. Přání
městu a všem jeho obyvatelům zazněla z úst pana starosty, paní místostarostky
a pana Fialy, byl nakrojen slavnostní dort, který jistě všem chutnal a k zakoupení
byly nové upomínkové předměty vytvořené právě k oslavám 500. výročí založení
Jáchymova.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli zahájit tento, pro Jáchymov významný, rok
a věříme, že ho oslavíme tak, jak si Jáchymov zaslouží.
Za IKC Jáchymov
Kutějová Markéta

ŠKOLNÍ NOVINY
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková
organizace přijme učitelku mateřské školy na plný úvazek na dobu určitou, po dobu
mateřské dovolené. Nástup 01. 03. 2016.
Hrubá měsíční mzda – dle platového stupně 8. a platového tarifu podle praxe – cca
16.000,- Kč
Podmínka přijetí: pedagogické vzdělání pro mateřské školy
Více informací na tel.č. 608 163 302. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail
smetanova.evik@seznam.cz.

„CESTA DO VESMÍRU“
Ve středu 13. 1. navštívilo naší školku již po několikáté Divadlo letadlo, tentokrát
s představením „Cesta do vesmíru“. Odvážné děti si mohly v pohádce samy zahrát, a
to také s nadšením udělaly. Divadlo se nám všem moc líbilo.

VÁNOČNÍ DÍLNY V MŠ
Každý rok pořádá naše MŠ několik setkání
s rodiči a jejich dětmi. Teď před Vánocemi,
ve čtvrtek 10. 12. 2015, jsme se společně sešli
na tvořivých dílnách, abychom si připomněli,
že se blíží nejkrásnější svátky roku.
Děti spolu s rodiči měly možnost vyrobit si
krásná vánoční přáníčka z papíru nebo malý
svícen z přírodních materiálů.
Panovala tu radostná nálada a příjemná
atmosféra. Děti společné tvoření bavilo, mohli společně naplno zapojit svou fantazii a
vytvořit si něco s čím se mohly pochlubit a odnést si své výrobky domů.
Tato společná setkávání jsou pro nás učitelky MŠ vždy příjemná a těší nás zájem ze
strany rodičů, protože dobrá spolupráce mezi MŠ a rodinou je důležitá a je mimo jiné
základem našeho snažení.
Dagmar Rožánková

ZÁPIS DO PRVNÍ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Ve dnech 18. 1. a 25. 1. 2016 proběhl na naší škole ZŠ Marie Curie-Sklodowské v
Jáchymově zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2016/2017. K zápisu se dostavilo v
obou dnech 29 dětí. Všechny děti se seznámily se svými budoucími učitelkami 1.třídy
a přípravné třidy, s paní učitelkou Mgr. Jarmilou Bochenkovou a p. Vladimírou
Danyovou. Během zápisu budoucí žáci naší školy plnily jednotlivé úkoly zaměřené na
hrubou motoriku, grafomotoriku, předčíselné představy, pravolevou orientaci a
hlavně na správnou výslovnost jednotlivých hlásek. Děti byly zvídavé a snažily se
předvést co nejvíce svých dovedností. Za to byly odměněny pěknými dárečky. Všechny
děti odcházely spokojené se svými výkony a do školy se již těší.

FOTOHÁDANKA
Víte, kde se v Jáchymově nachází tato
pamětní deska?
A/ Před vchodem do bazénu
B/ Na místním hřbitově
C/ Před kulturním domem
Jen pro připomenutí: Georgius Agricola
se stal v roce 1527 lékařem
a lékárníkem v našem městě.
Jeho stěžejním dílem je dvanáct knih
o hornictví, De re metallica libri XII.
Obsahují popisky dolů, techniky větrání,
odvodňování, ražby (spolupracoval
s grafikem B. Weffringerem). Tyto knihy
shrnuly soudobé znalosti i Agricolovy
vlastní poznatky a na minimálně 200 let
se staly nejužívanější příručkou pro
dobývání rud a jejich hutního
zpracování.
Odpověď z lednového čísla: B/ Na Panorámě

MATRIKA – PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří projevili účast nad odchodem
pana učitele,
Mgr. Petra Jabůrka
Děkuji Ludmila Jabůrková

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st-ne 9-12, 13-17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice. Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Nová stálá výstava: Hudba v Krušnohoří
Od 1. 2. 2016
Muzejní expozice v Jáchymově se čerstvě rozšířila o místnost se stálou výstavou, jež
nese název Hudba v Krušnohoří. Sestává z tematických sekvencí Hudba a hudebníci
ve výtvarných dílech, Muzicírování pod Klínovcem v 16. století, O vandrovních
muzikantech a harfenistkách, Lidoví písničkáři Anton Günther, Hans Soph a postilión
Wenzel Wolfert. Komorní výstava nabízí zájemcům ke zhlédnutí kolem stovky
exponátů převážně z 19. století a částečně z první třetiny minulého století. Vedle
krušnohorské selské jizby prezentuje výstava řadu zajímavých exponátů, např.
keramickou plastiku Tančící sedlácký pár od krásenského umělce Willyho Russe,
kamnové kachle z dílny Josefa Prokopa, tištěnou hornickou píseň od pastora Johanna
Mathesia z roku 1571, hudební nástroje, písňové pohlednice Antona Günthera, dětský
hrací stolek aj.
Nová výstava doplňuje již stávající trvalé výstavy o krušnohorském národopise,
jáchymovském lázeňství a muklovských lágrech. Texty a popisky výstavy jsou českoněmecké.

Přednáška: Kameny našeho domova
Sobota 6. 2. 2016 od 17.00 hodin
Přednášející RNDr. Petr Rojík, geolog a patriot Krušných hor, přiblíží strhující
příběhy zdejších hornin. Mají za sebou neuvěřitelnou historii a z jejich podoby a
složení lze vyčíst pohnuté osudy. Přednášku geologa obeznámeného s trendy moderní
vědy doprovází výstavka leštěných hornin, která představí očima, ušima i hmatem
poněkud jinou, dynamickou tvář našeho domova. Přednáška je pokračováním cyklu
„Krušné hory – malé pohoří světového významu“.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12.00
ČTVRTEK
Setkání v DPS
25. února
Neděle v knihovně 28. únor

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

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

SOUTĚŽ: Nekoktám, čtu!
Dne 8. února od 13:00 do 18:00 proběhne v MěK Jáchymov místní kolo soutěže
NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Přijďte nám ukázat své
čtenářské dovednosti a vyhrajte postup do krajského kola.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice: Karin Pašková, Eva Kochová a Miloslava
Veselá.

KULTURNÍ PROGRAM ÚNOR 2016
RADIUM PALACE
4. 2. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
MÁME RÁDI OPERETY
Krásný koncert plný známých operetních melodií v podání regionálních umělců:
soprán - Stanislava Čiháková, housle - Vladislav Liněckij, klavír - Iveta
Madarasová.
11. 2. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
KAREL VRTIŠKA - SLAVNOSTNÍ KLAVÍRNÍ RECITÁL
Mladý a nadaný klavírista je absolventem Akademie múzických umění u doc. B.
Krajného, dále pokračoval na Hochschule für Musik v Norimberku. Získal celou řadu
ocenění na mezinárodních soutěžích. Na programu díla od slavných mistrů např. F.
Liszt, J. Brahms, D. Scarlatti a další.
18. 2. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
JAZZOVÉ TRIO WUH & SKIP WILKINS
Objev roku 2014. Špičkové jazzové uskupení tvoří vynikající americký pianista SKIP
WILKINS, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů FRANTIŠEK UHLÍŘ a
česká bubenická legenda JAROMÍR HELEŠIC. Během vystoupení uslyšíte vlastní
úpravy jazzových standardů i originální kompozice členů tria.

25. 2. čtvrtek 20:00 hod.
Kč

sál

vstupné

120

HVĚZDY, KTERÉ NESTÁRNOU
Písně předních interpretů populární hudby 20. století jako jsou Johnny Cash, Kenny
Rogers, Bruce Springsteen, Dean Martin, Donn Williams, Pavel Bobek. Účinkují:
HONZA JAREŠ – nevidomý zpěvák a klavírista, MIKOLÁŠ NOP – bicí.

BĚHOUNEK
2. 2. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Teplické hudební seskupení hraje převážně swingovou hudbu ve vlastních aranžích.
V příjemném akustickém provedení uslyšíte skladby swingových velikánů jako Glenna
Millera, Duke Ellingtona nebo George Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava
Ježka, Alfonse Jindry a mnoha dalších.
9. 2. úterý 15:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ v klavírním provedení Jana Spiry.
14. 2. neděle 14:00 – 17:00
zimní zahrada
vstup volný
VALENTÝNSKÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte k nám oslavit svátek zamilovaných! K tanci a poslechu Vám bude hrát TRIO
ROMA. Nabídka valentýnských nápojů a občerstvení za příznivé ceny.
16. 2. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
OPERA, OPERETA, MUZIKÁL
Přední česká sopranistka Jana Štěrbová přednese slavné operní árie, operetní
a muzikálové melodie – 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. Klavírní doprovod – Táňa Vaněčková.
24. 2. středa 19:30 hod.
sál
vstupné 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Agentura MEMORY představí vycházkové a společenské oblečení s módními doplňky
z dílny Ivany Syptákové – Ostrov. Prodej oděvů a doplňků v předsálí. K tanci
a poslechu hraje Jan Zumr.
1. 3. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
JAKUB PUSTINA - OPERA, OPERETA A SLAVNÉ ITALSKÉ
A ŠPANĚLSKÉ PÍSNĚ
Talentovaný, charismatický pěvec, vítěz řady pěveckých soutěží zpíval po boku Petera
Dvorského, Josého Cury nebo Evy Urbanové. V březnu 2015 vystoupil v Metropolitní
opeře v New Yorku. Klavírní doprovod a skladby pro klavír sólo JIŘÍ HRUBÝ.

CURIE - kavárna
9. 2. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Večer francouzských šansonů v podání Stanislavy Knejflové. Hudební doprovod Josef
Škulavík.
17. 2. středa 19:30 hod.

vstupné zdarma

JAROSLAV VÍZNER
Beseda s hercem, který ztvárnil bez mála 30 filmových rolí s českou i zahraniční
produkcí, a který část svého života prožil ve Švýcarsku.
23. 2. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland je doma zejména v New Orleans, New
Yorku a Chicagu. K nejznámějším interpretům patří např. Luise Amstrongem.
Dixieland Messegers Praha byl založen v roce 1998 a od té doby vystupuje
pravidelně v Jazz Clubu Reduta, Jazz Docku a na mnoha jazzových festivalech doma
i v zahraničí např. v Německu, Rakousku a Dánsku.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
19. 2. pátek 18:50 hod.
AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuozní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany – Michaela Káčerková,
Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam Richter – Státní opera Praha.

KULTURNÍ DŮM
6. 2. sobota 19:30 hod.
vstupné 50 Kč
PRVNÍ JÁCHYMOVSKÝ MASOPUST 2016
Oblečte masky a ožijte spolu s Jáchymovem masopustním veselím. Masopustní
průvod odstartuje v 15:00 hod. od mateřské školky Jáchymov střed za doprovodu
bubeníků ze ZUŠ Ostrov směr Kulturní dům. Zde bude pokračovat masopustní veselí
a vyhlášení nejhezčích dětských masek. Večer se pak můžete těšit na MASOPUSTNÍ
VESELICI s bohatou tombolou. Ve 20:00 hod. proběhne MASOPUSTNÍ REJ,
ukázka tradic a masopustních zvyků s možností zapojení návštěvníků. K tanci a
poslechu hraje skupina Alabalabamba.

..............................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.
Příjem příspěvků do 25. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 2. středa 19:30

vstupné 70 Kč

SMRT V LABYRINTU
Thriller / Velká Británie / USA / Francie / 2014 / 96 min
Píše se rok 1962. Oslnivý americký pár - Collet a Chaster Mac Farlandovi se na své
cestě po Evropě zastaví v Aténách. Při návštěvě Akropole se seznámí s Rydalem,
který pracuje jako průvodce, a přitom využívá naivní turistky. Rydal je okouzlen
Colletinou krásou a Chesterovým bohatstvím a sofistikovaností, a proto se nebrání
pozvání na večeři. Avšak Mac Farlandovi nejsou tím, čím se na první pohled zdají
být....
7. 2. neděle 17:00

vstupné 30 Kč

MÉĎA BÉĎA
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / Nový Zéland / 2010 / 77 min
Do Želéstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak vázne, proto se
starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. Méďa Béďa a jeho kamarád
Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli. Postaven před největší
výzvu svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný
medvěd...
7. 2. neděle 19:30

vstupné 70 Kč

300: VZESTUP ŘÍŠE
Válečný / Fantasy / Akční / Drama / USA / 2014 / 102 min / od 15 let
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes.
války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles masivní invazi perské armády
vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva.
Hrají: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Jack O'Connell, Rodrigo ...
13. 2. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

MŮJ PŘÍTEL DELFÍN
Drama / Rodinný / USA / 2011 / 108 min
Malý chlapec se skamarádí s Winterem, což je zraněný delfín, který přišel o svůj ocas
v krabí pasti. Chlapec každého kolem sebe motivuje, aby Winterovi pomohl tím, že
mu vytvoří umělý ocas....
13. 2. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

GANSTER KA
Krimi / Drama / Thriller / Česko /2015 / 100 min /od 12 let
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý
podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního
kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice,
kterou nesmí překročit. Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková,
Filip Čapka, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler...

17. 2. středa 19:30

vstupné 80 Kč

ZKÁZA KRÁSOU - LÍDA BAAROVÁ
Dokumentární / Česko / 2015 / 90 min
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím
zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší československou filmovou
hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. Vztah s ministrem
říšské propagandy Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil národního
nepřítele a symbol kolaborantství....

20. 2. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

MŮJ PŘÍTEL DELFÍN 2
Drama / Rodinný / USA / 2014 / 107 min
Úžasný příběh o zázračném uzdravení delfíní samičky Winter nekončí. Po smrti její
náhradní matky se odhodlaný tým, který v předchozím filmu Můj přítel delfín
zachránil Winter život, opět schází, aby našel truchlící samičce novou společnici...
20. 2. sobota 19:30
vstupné 70 Kč
PAWN SHOP CHRONICLES: HISTORKY ZE ZASTAVÁRNY
Krimi / Komedie / Drama / USA / 2013 / 112 min / od 15 let
O tom vás přesvědčí tři drsné „černočerné" minipříběhy s extrémně vtipnými
momenty, které mají jedno společné: začaly v zastavárně jednoho malého města...
Richard (Matt Dillon) zde při průjezdu městem nalézá snubní prsten patřící jeho
ženě, který před lety záhadně zmizela. Hrají: Paul Walker, Kevin Rankin, Pell James,
Elijah Wood, Thomas Jane, Norman Reedus, Brendan Fraser ...
24. 2. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ČEŠI PROTI ČECHŮM
Dokumentární / Česko / 2015 / 88 min / od 12 let
Česká republika rok 2013. Nacionalismus ve své nejtemnější podobě je na vzestupu.
Nenávist je cítit v hospodách, na ulicích i na internetu. Uskupení blízká českým
neonacistům pochodujíc napříč městy, jejich stoupenci mávají černými vlajkami
a „normální slušní lidé" jim z oken tleskají. Duchcov, Ostrava, Ústí nad Labem.
Místa s podivnou atmosférou. Atmosférou něčeho nepříjemného co visí ve vzduchu...

27. 2. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2015 / 90 min
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých
striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským
návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda
se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem...

vstupné 70 Kč

27. 2. sobota 19:30

PIXELY
Akční / Komedie / Sci-Fi / USA / 2015 / 106 min
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických
videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je
inspirovaná objekty ze zmíněných videoher. Prezident Will Cooper (Kevin James) je
nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a nepřekonatelného
hráče videoher Sama Brennera (Adam SandlerHrají: Adam Sandler, Josh Gad, Kevin
James, Peter Dinklage, Sean Bean...

TV JÁCHYMOV – ZLATÝ OŘÍŠEK
Už jste zaregistrovali, že můžete zhlédnout
na youtube některé z našich kulturních akcí?
Za pořadem TV Jáchymov stojí dva
dvanáctiletí kluci - Lukáš Mayer (
moderátor) a Pavel Hrubý (kameraman),
dříve žáci místní ZŠ, nyní Gymnázia Ostrov.
Byli nominováni do krajského a postoupili
do celostátního kola ZLATÝ OŘÍŠEK. Je to
vlastně představení talentovaných dětí v
určitém oboru. Kluci si tak prožili natáčecí
den v brněnské České televizi, poznali i další
finalisty a jejich záliby. Sošku Zlatého
oříšku si sice nepřivezli, ale zážitek to byl
opravdu velký. Přejeme oběma klukům
dobré nápady a mnoho úspěchů při
moderování.
Děkujeme Radě města za finanční podporu na dopravu a ubytování.
Ladislava Kulhavá

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Na jedné z lednových schůzek jsme se vypravili do bazénu v Aquacentru Agricola.
Zahráli jsme si několik her, zasoutěžili si v plavání na rychlost, ponoru na čas,
zajezdili si na tobogánu, prošli se po Kneippově chodníku a celkově si ve vodě
zařádili. Byla to príma změna a těšíme se na příště!
Celý leden jsme se také věnovali úpravám klubovny a budeme v nich pokračovat i v
průběhu února.
V únoru máme v plánu víkendovou akci s tématem rukodělných výrobků a několika
překvapeními pro účastníky.
Fotografie
z
našich
akcí
naleznete
ve
střediskové
fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
Z činnosti JSDH
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková
jednatel SDH

KONTAKTY NA MĚÚ
MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1
362 51 JÁCHYMOV
+420 353 808 111

Sídlo
Telefon
Fax
WWW
E-mail
Starosta

+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-mail: stikova@mestojachymov.cz
Annamarie Viková, tel.: +420 353 808 115
E-mail: vikova@mestojachymov.cz

Místostarostka

Tajemnice

Odbor hospodářsko správní
Jméno

činnosti

Hadrava Jan vedoucí OHS
Hellmichová
5.
Eva
Hynková Soňa
1.
Ing. Dlouhá
5.
Nicole
Bláhová Karla
4.
Rothe Michael
4.
Trylčová Marie
2.
Kožušník
6.
Luboš
Stradiot
správce
Stanislav
Šlehoferová
4.
Martina
Strnadová
3.
Adéla

E-mail

telefon

hadrava@mestojachymov.cz
hellmichova@mestojachymov.cz

353 808 130
353 808 133

dveře/
poschodí
15 / 2
14 / 2

hynkova@mestojachymov.cz
dlouha@mestojachymov.cz

353 808 126
353 808 117

6/1
14 / 2

blahova@mestojachymov.cz
rothe@mestojachymov.cz
trylcova@mestojachymov.cz
kozusnik@mestojachymov.cz

353 808 130
353 808 134
353 808 120
353 808 118

15 / 2
13/2
4/1
11 / 1

353 808 125

1/1

slehoferova@mestojachymov.cz

353808119

13/2

strnadova@mestojachymov.cz

353808121

15/2

Odbor stavebního úřadu
Jméno
Krejčová
Lýdia
Punčochářová
Anna

činnosti
vedoucí

E-mail
krejcova@mestojachymov.cz

S.

puncocharova@mestojachymov.cz

telefon
353 808
129
353 808
116

dveře/poschodí
10 / 1
10/1

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 domů, dotace, památková péče, fond obnovy
5. Finanční účtárna, ekonomika, mzdy, majetek města, pojištění, vymáhání pohledávek
S. Povolování staveb, kolaudace a změny využ. staveb, územní řízení, dozor

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov

353 811 158, 721 773 597

Záchranná služba

155

Okresní ohlašovna požárů

150, 950 370 112 (Karlovy Vary)

Nemocnice Ostrov recepce

353364255

Ústředna nemocnice

353 364 111

Rychlá záchranná služba K. Vary

353 232 000

Ohlašovna požárů Jáchymov

353 811 158, 725 056 518

Městský úřad

353 808 111 fax: 353 808 112

Bytový úřad

353 808 124

Informační centrum

353 811 379

Česká pošta – Jáchymov

353 811 647, 353 811 155

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Karin Pašková, TEL: 353 808 122
13.00 - 18.00 hodin
10.00 -12.00
13.00 - 16.00 hodin

PO, ČT
ÚT

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

-------------------------16.00 – 18.30 hodin
15.00 – 18.30 hodin
12.30 – 17.00 hodin
-----------------------------

