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V tomto čísle si přečtete:








slovo starosty
rada města
informace z města
kulturní program
sport, ostatní články
pozvánky na kulturní akce

CENA

5,-

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY
Na závěr roku uspořádalo město spolu
s Informačním centrem malé silvestrovské
posezení pro seniory a dříve narozené.
Posezení se uskutečnilo v požární
zbrojnici a začalo v 17.00 hodin. I přes
nepříznivé a ledové počasí se dostavilo
cca 20 účastníků. Bylo pro ně připraveno
občerstvení, hudba a všichni přišli v dobré
náladě, která vydržela až do pozdních
nočních hodin. Tančilo se, zpívalo,
a dokonce si někteří připravili i vtipy.
Děvčata z „pečovateláku“ předala paní místostarostce poděkování za akce a práci,
kterou pro ně dělá. I když si všichni připili nealkoholickým sektem, nálada byla
výborná a určitě se ji zkusíme zopakovat.
V současné době připravujeme pro naše seniory a dříve narozené zájezd do divadla,
nebo nějakou jinou akci, která by je
potěšila. Pokud máte nápad,
námět,
či
dokonce
vybrané
představení, které by se mohlo líbit,
dejte nám na IKC vědět.
za IKC Anna Plačková

IKC – CO VÁS ČEKÁ V BŘEZNU
Pátek 13. 3. od 20.00 hodin v hotelu Panorama JOSEFSKÁ ZÁBAVA
Neděle 15. 3. od 15.00 hodin v Kulturním domě MAŠKARNÍ REJ pro děti
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

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
1. zasedání rady města ze dne 13. ledna 2015:
 schválila podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence
kriminality 2015 na akci „Venkovní fitness Panoráma“
 schválila spoluúčast obce na celkových nákladech akce „Venkovní fitness
Panoráma“ financované z Programu prevence kriminality 2015, které činí
220 560,- Kč, ve výši 52 560,- Kč
 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. 2015
 schválila Dohodu o spolupráci na r. 2015 mezi Městem Jáchymov a Jednotkou
SDH Jáchymov a pověřuje starostu města podpisem dohody.
 schválila navýšení počtu zaměstnanců OHS o 1 pracovníka. Na obsazení
tohoto místa bude vypsáno výběrové řízení
 stanovila oddávající na volební období 2014-2018 a to p. Ing. Bronislava
Grulicha, pí Ingeborg Štikovou a p. Jiřího Kauckého
 uložila OHS provedením zaregistrování ochranné známky „Naučná stezka
jáchymovské peklo“
2. zasedání rady města ze dne 27. ledna 2015:
 schválila jako organizátora VŘ na akci „Revitalizace historického jádra města
– prostranství u kostela sv. Jáchyma“ firmu Mgr. Tomáš Správka s.r.o.
 schválila finanční příspěvek pro K- centrum Karlovy Vary, se sídlem Sportovní
359/32, 360 01 Karlovy Vary provozované OS Světlo Kadaň, IČO – 65650701
ve výši 15 tis. Kč
 schválila vyhlášení výběrového řízení na zpracování pasportu veřejné zeleně
pro území města Jáchymov a pověřuje OHS jeho realizací
 vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ostrov
 vzala na vědomí informace, týkající se zlepšení příjmu digitálního signálu
v oblasti města Jáchymov
 vyhlásilo Veřejnou soutěž na vytvoření návrhu grafického loga k výročí 500 let
založení města Jáchymova
Zpracovala: Hynková

POZVÁNKA
HOVORY S OBČANY se konají dne 11. 2. 2015 od 16.00 hod. v zasedací místnosti
MěÚ Jáchymov
III. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se koná dne 18. 2. 2015
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov

SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
zima je v plném proudu a konečně jsme se dočkali i většího množství přírodního
sněhu, který uvítali především děti a provozovatelé lyžařských areálů. Nám ostatním
přinesl spíše určité potíže. S jejich řešením Vám jsou připraveni pomoci zaměstnanci
Služeb. V případě problémů se stavem silnic (strojovou údržbou) se prosím obracejte
na p. Petra Taraczkoziho tel. 606037756, chodníky a schodiště má na starosti
p. Václav Novák, tel. 606037755. Určitě se, v rámci svých možností, pokusí vzniklé
trable vyřešit.
Zima je z hlediska stavebních prací obdobím určitého klidu, probíhá pouze
rekonstrukce tělocvičny v Základní škole M. C. Sklodowské. S průběhem prací jsme
spokojeni a vše nasvědčuje tomu, že v druhé polovině února budou práce zdárně
ukončeny a tělocvična začne opětovně sloužit svému účelu.
Začátkem jara budou zahájeny práce na Revitalizaci náměstí Republiky. Pozitivní
informací je, že část stavby financované ŘSD bude, jako naši část, realizovat také fi
Eurovia a.s. Vyhneme se tím případným komplikacím při koordinaci stavby
prováděné 2 dodavateli. Dále budou zahájeny rekonstrukce opěrných zdí v Mincovní,
Svojsíkově, Lidické a Žižkově ulici. Pokud se podaří dořešit vlastnické vztahy s ŘSD,
započne i rekonstrukce chodníku od vjezdu do Husovy ulice po bývalou restauraci
Beseda. V rámci této stavby budou zaústěny dešťové svody do kanalizace a fi ČEZ
provede nové přípojky všech objektů. Na tuto akci máme odsouhlasenu dotaci
z Regionálního operačního programu. Ze stejného programu, v rámci posledních
výzev, bychom chtěli získat i dotaci na revitalizaci prostranství kolem kostela sv.
Jáchyma a stavbu provést ještě do podzimu letošního roku. Realizováním všech
těchto staveb se výrazně změní vzhled města v jeho historické části.
Jak jsem již avizoval v některém z minulých vydání Zpravodaje, chceme posílit
odbor správy majetku města o 1 pracovníka - projektového manažera se zaměřením
na dotační tituly. V současné době je vypsáno výběrové řízení na obsazení tohoto
postu. Požadované podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách města,
vývěskách a také vyjdou na stránkách tohoto Zpravodaje. Pokud máte o tuto pozici
zájem a splňujete požadované podmínky, přihlaste se event. tuto informaci předejte
dál.
Závěrem smutná zpráva. V sobotu 24. ledna náhle zemřel pan Mgr. Jan Musil,
ředitel naší základní školy. Jeho odchodem ztratila škola člověka, který pro ni velmi
mnoho pozitivního udělal. Dočasným řízením ZŠ, do doby jmenování nového ředitele,
byla pověřena pí. Ing. Kokyová.
Ing. Bronislav Grulich
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Jáchymov, zastoupené tajemnicí Městského úřadu Jáchymov, vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
PROJEKTOVÝ MANAŽER
Jedná se o pracovní místo na odboru hospodářsko správním MěÚ Jáchymov.
Pracovní náplň:
- příprava, řízení a koordinace investičních akcí města
- příprava žádostí o investiční a neinvestiční dotace z fondů EU a dalších dotačních
programů
- administrace dotačních projektů z fondů EU a dalších dotačních programů
- příprava a administrace výběrových řízení
- komunikace s pracovníky a experty z řad poskytovatelů dotací
Místo výkonu práce:

Městský úřad Jáchymov
nám.Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 10
Podmínky pro přijetí:
- vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo středoškolské
ukončené maturitní zkouškou
- organizační a komunikační schopnosti
- zkušenosti s administrací projektů
- zkušenosti s veřejnými zakázkami
- znalost práce na PC na dobré úrovni
Uchazeč podá na Městský úřad Jáchymov písemnou přihlášku, která musí
obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice
- místo trvalého pobytu
- jméno, příjmení a titul
- číslo občanského průkazu
- datum a místo narození
- datum a podpis
- státní příslušnost
(pro snadnější komunikaci telefonické spojení a elektronickou adresu)
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně
ověřená kopie)
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 15. února 2015 do
12.00 hodin ( přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:

Městský úřad Jáchymov
tajemnice
nám. Republiky 1
362 51 Jáchymov
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Jáchymov
Obálka označená „Výběrové řízení – zaměstnání “ nebude v podatelně otevřena.
Lhůta k doplnění dokladů či náležitostí je 5 dnů po ukončení příjmu přihlášek.
Uchazeč nese náklady, které mu vznikly účastí na výběrovém řízení.
Písemný materiál po ukončení výběrového řízení:
zasíláme doporučeně zpět na Vámi uvedenou adresu
možnost osobního vyzvednutí v kanceláři č. 9 Městského úřadu v Jáchymově
Annamarie Viková v.r.
tajemnice městského úřadu

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.

HARMONOGRAM ZIMNÍ ÚDRŽBY
Harmonogram zimní údržby najdete na nových stránkách města Jáchymova:
www.mestojachymov.cz

OZNÁMENÍ
FOND OBNOVY
Město Jáchymov vyhlásilo pro rok 2015 dotační program pro poskytování
příspěvků z Fondu obnovy na rekonstrukci domů v k. ú. Jáchymov.
V rámci tohoto programu Město Jáchymov shromažďuje, do 1. 6. 2015, nároky
vlastníků jednotlivých nemovitostí na jejich opravu, na jejichž základě by měla být
dotace z Fondu obnovy přidělena.

GRAFICKÁ SOUTĚŽ
Vážení čtenáři jáchymovského zpravodaje
u příležitosti 500. výročí založení města Jáchymova se Rada města rozhodla
vypsat grafickou soutěž na ztvárnění loga oslav. Logo by mělo obsahovat některý ze
symbolů města Jáchymova, symbolika „500“ je podmínkou. Autor se ve svém
návrhu může také zabývat vzájemnou interakcí historie – současnost (1516 - 2016).
Soutěžící může podat maximálně tři návrhy. Návrhy, označené názvem „SOUTĚŽ
Vytvoření loga k výročí 500 let města Jáchymova" (Neotevírat), mohou uchazeči
doručit v uzavřené obálce poštou na adresu: město Jáchymov, Náměstí Republiky 1,
362 51 Jáchymov nebo osobně na podatelnu města do informačního centra do 31. 3.
2015 do 10:00 hodin. Vítěz soutěže obdrží peněžitou odměnu ve výši 10.000,- Kč.
Bližší informace, soutěžní podmínky a přihláška jsou ke stažení na internetových
stránkách města Jáchymov www.mestojachymov.cz.
Mgr. Petr Fiala
předseda komise pro přípravu oslav

NOVÉ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Ve středu 21. 1. 2015 jsme pro Vás zprovoznili facebookovou stránku města
Jáchymov-oficiální stránky města. Budeme zde zveřejňovat všechny informace
z kulturního i sportovního dění v Jáchymově a můžete zde také průběžně sledovat
připravované akce k oslavám 500. výročí založení města.

OZNÁMENÍ – ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
Od 1. 1. 2015 došlo 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

50 LET ZPRAVODAJE MĚSTA JÁCHYMOVA
Milí čtenáři, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. V dubnu 2015 tomu bude 50
let od 1. vydání městského zpravodaje. K této události připravujeme výstavu, ale
bohužel se nám doposud nepodařilo získat úplně první číslo Zpravodaje města
Jáchymova z dubna 1965. Pokud byste ho někdo měl a mohl zapůjčit, velice by nám
to pomohlo. Mnohokrát děkujeme.
Za Redakční radu Petra Javůrková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE – SKLODOWSKÉ A
MATEŘSKÁ ŠKOLA JÁCHYMOV
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
ZŠ Jáchymov a mateřská škola
1. Vzdělávací oblast
Výchovně vzdělávací program byl sestaven dle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vyjadřují základní orientaci předškolního
vzdělávání a každodenní práce pedagoga: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,
osvojení základu hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní
samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své
okolí.
2. Záměr výchovně - vzdělávacího programu v přípravné třídě
Připravit děti k bezproblémovému
nástupu do 1. třídy a předcházet
neúspěšným začátkům ve vzdělávacím
procesu, cílevědomě a systematicky
rozvíjet fyzické, psychické i sociální
schopnosti a dovednosti dítěte, a vést
je tak, aby na konci svého
předškolního období bylo jedinečnou
a relativně samostatnou osobností,
schopnou zvládat aktivně a s
uspokojením takové nároky života,
které jsou na ně běžně kladeny,
zejména v prostředí rodiny a školy,
přistupovat individuálně ke každému
dítěti a přizpůsobit metody a formy
práce, probudit u dětí zájem o
prostředí, které je obklopuje, vnímat
působení člověka na přírodu a
naopak
(základy
ekologického
myšlení), vytvářet kladné sociální
postoje (prosociální chování), snažit
se o vytvoření příjemné atmosféry ve

třídě, o vytvoření přátelských vztahu jako jsou kamarádství, ohleduplnost, spolupráce
a sounáležitost s kolektivem.
3. Skladba ŠVP
Program je rozdělen do 10 témat podle měsíců ve školním roce. Každý měsíc
obsahuje podtémata, která jsou postupně rozpracována do týdenních plánů (dle
možností a potřeb dětí)
Žluté září – téma: Nová přátelství
Oranžový říjen – téma: Vůně jablíček
Hnědý listopad – téma: Barevná paleta podzimu
Zlatý prosinec – téma: Než zazvoní zvoneček
Bílý leden – téma: Zimní radovánky
Modrý únor – téma: Náš svět má mnoho divů
Zelený březen – téma: Voláme sluníčko
Duhový duben – téma: Jaro budí zvířátka
Růžový květen – téma: Když je všechno samý květ
Červený červen – téma: Děti a naše zem
4. Formy a metody práce
Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavku dětí umístěných v této
třídě. Vše je dětem předkládáno konkrétně a srozumitelně s přiměřeným slovním
doprovodem. Děti jsou vhodně vyzývány a motivovány k aktivní účasti na všech
činnostech hravou formou. Pokud se nechtějí zapojit, mají možnost si zvolit činnost,
která jim vyhovuje a je momentálně akceptovatelná k činnostem ostatních dětí.
Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu
dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. V didakticky
cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního
učení. Toto učení bude založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání,
prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i individuálně.
Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu
dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Preferovány
budou hravé a tvořivé činnosti. Dětem se specifickými potřebami bude věnována
maximální péče na základě závěru z vyšetření PPP. Mezi záměry vzdělávání budou
patřit i nadstandardní aktivity školy: účast na projektech školy, návštěvy divadla,
výlety apod.
5. Organizace vzdělávání - Denní program
Čas (hodin) Obsah
7,45 – 8,00 scházení dětí
8,00 – 8,15 sebeobsluha, hry dle zájmu dětí
8,15 – 8,45 skupinová či individuální práce s dětmi
8,45 – 8,50 přestávka
8,50 – 9,15 skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí
9,15 – 9,40 zdravotní cvičení, pohybové či taneční hry
9,40 – 10,00 svačina
10,00- 10,15 odpočinkové činnosti
10,15 – 10,45 skupinová či individuální práce s dětmi
10,45 – 10,55 malá přestávka

10,55 - 11,15 pobyt venku (v případě příznivého počasí a stavu ovzduší), hry
11,15 – 11,40 četba na pokračování, relaxace, relaxační cvičení
Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu,
uspokojení a zájmu dětí.
6. Charakteristika přípravné třídy
Přípravná třída je určena především pro děti s odkladem školní docházky. Do třídy
může docházet maximálně 15 dětí. Třída je v provozu od 8,00 do 11,40 hodin. Již od
6,30 hodin muže dítě navštěvovat školní
družinu, která je v provozu až do 16,00
hodin. Docházka do přípravné třídy je
bezplatná. Třída je vhodně vybavena
hračkami,
didaktickými
pomůckami,
potřebnými
k
výuce,
ale
také
audiotechnikou. Prostředí je velmi pěkné
a nepůsobí na děti stresujícím dojmem.
Do výchovného procesu jsou zařazovány
nové alternativní programy tak, aby děti
nebyly přetěžovány – získaly co nejvíce
dovedností, poznatků a měly radost z
dobrého výkonu. Velkou výhodou je
snížený počet dětí v kolektivu, což
umožňuje pracovat s žáky individuálně a
také
se
intenzivně
zaměřit
na
logopedickou prevenci a pomoc. Děti mají
k dispozici i jazykové učebny, učebnu
výpočetní techniky, keramickou dílnu,
další odborné učebny, novou tělocvičnu a
venkovní sportovní areál. Společně se žáky 1. stupně a dětmi ze spádové mateřské
školy mohou navštěvovat kulturní akce. Výchovná práce je rozdělena po dnech do
jednotlivých okruhů tak, aby se prolínaly náročnější aktivity s méně náročnými –
jednotlivé okruhy se vzájemně prolínají, navazují na sebe a jsou doplňovány
řečovými a grafomotorickými cviky, komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné
motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení apod. Děti se mohou také
zapsat do kroužku podle nabídky školy.
7. Hodnocení dětí
Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují.
V závěru školního roku obdrží pochvalný list a slovní hodnocení. O úspěších
a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních
schůzkách. Třídní učitelka vede v průběhu roku záznamový arch, do kterého se
zapisují pokroky dítěte. Ten je po ukončení přípravné třídy k dispozici učitelce
v 1. třídě.
Když se budete chtít podívat na výuku v Přípravné třídě, můžete! Kdykoliv! Už se na
Vás s dětmi moc těšíme!
Zdraví Vás všechny děti z „Přípravky“ s paní učitelkou 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis pro školní rok 2015/16 se konal 19. ledna. Dostavila se asi polovina dětí,
ostatní mají možnost přijít v druhém termínu - 2. 2. od 14,00 do 16,00 hod.
Děti v průběhu zápisu poznávaly tvary, barvy, zvířátka, paní učitelky se ptaly, zda již
znají nějaká písmenka a číslice, které před sebou měly. Zpívaly písničku nebo mohly
říkat i básničku. Při rozhovoru byla sledována míra slovní zásoby, vady řeči apod.
Na závěr děti vypracovávaly "Jiráskův test školní zralosti", který se zakládá do složky
dítěte. Obdržely balíček s některými školními potřebami, bonbóny a potvrzení
s obrázkem, že se dostavily k zápisu. Budoucí prvňáčci si mohli prohlédnout i školu.
Až tito žáčci v září přijdou, budou již cvičit v nově zrekonstruované tělocvičně.
Těšíme se na vás!

Učitelky a učitelé ZŠ

KVÍZ NA ÚNOR
Tentokrát se „podíváme“ do okolí Jáchymova. Znáte obce v okolí? Možná se dozvíte
něco nového:
1/ Počet obyvatel města Ostrova je:
H/ přes 8 000
L/ přes 17 000
H/ přes 26 000
2/ V Ostrově se dříve vyráběly:
A/ trolejbusy
O/ autobusy
I/ tramvaje

5/ Hroznětín
Tímto
městem
S/Veseřice
V/ Bystřice
O/ Teplá

protéká

řeka:

6/ Ze zajímavostí zde najdeme:
K/ jeden z nejstarších židovských
hřbitovů
R/ léčivý pramen
F/ památný strom

3/ Boží Dar
Název má tato město podle:
B/ chleba
S/ zlata
N/ stříbra
4/ Jaký počet zastávek má Ježíškova
cesta?
E/ 10
O/ 13
U/ 15

7/ Kolik osad patří k Hroznětínu?
E/ 3
A/ 4
I/ 2

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 stal: Filip Zlámal
Správná odpověď z minulého čísla je: KLOBOUK

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
Těšíme se na Vás knihovnice Karin Pašková, Eva Kochová a Míla Veselá

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba út-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: 60,- Kč, děti 30,-Kč.
Sobota 21. 2. 2015

začátek v 17.00 hodin

PŘEDNÁŠKA
Keltský zlatý poklad z Podmokel a nejstarší mince na českém území
Archeolog Západočeského muzea v Plzni Milan Metlička promluví v přednášce
o objevu pokladu u Podmokel na Rokycansku v roce 1771. Tehdy zde bylo objeveno
čtyřicet kilogramů zlatých keltských mincí. Přednášející přiblíží následnou historii
pokladu spojenou s určením jeho původu a část přednášky věnuje vývoji keltského
mincovnictví v Čechách a na Moravě.

VZPOMÍNÁME
Dne 27. 2. tomu bude již 5 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička,
paní Marie Drápalová.
S láskou vzpomínají dcery Simona a Monika
a syn Josef s rodinami
V žádném slunci není tolik jasu,
tolik květů v žádné lučině,
v žádném poli tolik zlatých květů,
kolik lásky v srdci matčině.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ÚNOR 2015
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV

RADIUM PALACE
5. 2. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 160 Kč

CARMEN
Slavnostní operní koncert George Bizeta ze žhavého Španělska plná vášně, lásky,
žárlivosti a zrady v podání vynikajících umělců z Prahy a Olomouce – Barbora
Polášková – Carmen, zpěv, Petr Martínek – Don Jose, zpěv (sólista Olomoucké
opery), Jiří Raijniš – Escamilio, zpěv, Eva Charvátová – Micaela, zpěv (Národní
divadlo), Jiří Přibyl – Zunica, zpěv (sólista Olomoucké opery, nositel ceny Thalie),
profesor Karel Friesl – klavírní doprovod.
12. 2. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 110 Kč

BRASS KVARTET
Žesťový kvartet, složený z profesionálních hudebníků, vznikl na počátku roku 2014.
Do repertoáru jsou zařazeny také populární skladby s vlastní aranží, které v tomto
obsazení dostávají zajímavý rozměr. Na programu slavné swingové a jazzové melodie
a ragtimy.
14. 2. sobota 15:00 hod.

hala

vstup zdarma

MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE
Tradiční folklórní vystoupení dětské taneční skupiny spojené s ochutnávkou
tradičních masopustních dobrot.
7. 2. sobota 19:30 – 21:00

taneční bar

vstupné zdarma

VEČER RUSKÝCH PÍSNÍ
k poslechu a tanci hraje na harmoniku hudebník, ruský rodák Nikolaj Dorogovcev.
14. 2. sobota 19:30 – 22:30

sál

vstupné zdarma

NEJEN VALENTÝNSKÝ VEČER
Taneční, nejen valentýnský společenský večer, k poslechu a tanci hraje DUO
SYMPATICA.
19. 2. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

MILUJEME KLASICKOU OPERETU
GEHEN WIR INS CHAMBRE SÉPARÉE?
Účinkují - Lydie Havláková – soprán (emeritní sólistka opery ND v Praze), Jan Flégl
- tenor, (koncertní pěvec), Lenka Navrátilová (profesorka konzervatoře v Praze) –
klavírní doprovod. Na programu skladby od známých mistrů - R. Heuberger, F.
Lehár, O. Nedbal, J. Strauss, R. Friml, E. Kálmán.

26. 2. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 120 Kč

EVERGREENY SVĚTOVÉ POPULÁRNÍ HUDBY
Mimořádný koncert nevidomého zpěváka a klavíristy Jana Jareše za doprovodu
předních jazzových instrumentalistů Jaromíra Helešice (bicí) a Tomeše Smetany
(kontrabas). Uslyšíte skladby legend populární hudby jako Elvis Presley, Frank
Sinatra, Elton John a další. Obdivuhodná souhra tří hudebních osobností přináší
vystoupení plné energie a pozitivních emocí.
27. 2. pátek 20:00 hod.

koncertní sál

vstupné 100 Kč

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Představí se originální salon Ivany Syptákové. Ukázka modelů na konec zimy,
plesová sezóna a jaro 2015, kostýmky, doplňky a další. K poslechu a tanci hraje Duo
MS.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar
Pátek 13. 2. Duo MS
Pátek 6. 2. a 20. 2. Duo Záliba

POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., lobby, zdarma
Pondělí 2., 9., 16. a 23. 2.
David Beznoska – klavír, náladové melodie
Středa 4., 11., 18. a 25. 2.
Bohumila Trachtová – klávesy, zpěv
BĚHOUNEK

3. 2. úterý 19:30

sál

vstupné 70 Kč

OD BACHA PO OFFENBACHA

Koncert karlovarského souboru DUO LYRA ve složení Vladislav Liněckij - housle,
Jan Spira - klavír. V první polovině programu uslyšíte slavné maličkosti klasiků, dále
melodie z muzikálů Kabaret, Dracula, Evita, Cats, Jesus Christ Super Star, směs
skladeb Glenna Millera, Monti –Czardas aj.
9. 2. pondělí 19:30

sál

vstupné 30 Kč

HISTORIE JÁCHYMOVA S PROMÍTÁNÍM

Přednáška Jaroslava Ochece, která představí nejslavnější minulost i současnost
Jáchymovska. Možnost zakoupení brožury “Procházka Jáchymovem s dotekem
historie“. Autor Jaroslav Ochec. /20 Kč/
13. 2. pátek 11:00 – 17:00 hod.

sál

vstupné zdarma

PŘEDVALENTÝNSKÁ UKÁZKA ŘEMESEL – JARMARK

Paličkování, řezbář, malba na sklo, patchwork, kosmetika, ručně vyráběné svíčky,
hračky, doplňky, šperky a další. Tvoření si můžete i vyzkoušet.
14. 2. sobota 14:30 do 17:00

zimní zahrada

vstup volný

VALENTINSKÁ OLDIES DISKOTÉKA

Srdečně Vás zveme na Oldies Disco Davida Keilgauera. Za velmi příjemné ceny Vám
nabídneme nápoje z vína s názvem Sladký polibek a kávu s valentinským dortíkem.

17. 2. úterý 19:30

sál

vstupné 80 Kč

MASOPUSTNÍ TANCOVAČKA

K tanci a poslechu hraje malá dechovka VESNICKÁ ČTYŘKA, zpívají Olga a Jiří
Homolkovi. Na programu nejen česká dechovka, ale i světové melodie. V programu
zatančí českou polku taneční skupina Fontána z Karlových Varů.
23. 2. pondělí 19:30.

sál

vstupné zdarma

STÁRNEME BEZ BOLESTI

Odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové v českém jazyce
TANEČNÍ VEČERY

19:00 – 22:30, zimní zahrada, zdarma
Středa 4., 11., 18., a 25. 2. – Jan Zumr
Pátek 20. 2. – Gipsy Hery band
Pátek 13. a 27. 2. – Duo Záliba
TANEČNÍ ODPOLEDNE

14:00 – 17:00, zimní zahrada, zdarma
Neděle 1., 8., 15. a 22. 2. – Sunny a Tony

CURIE
10. 2. úterý 19:30 hod.

kavárna

vstupné 90 Kč

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
v podání mladé nadané sopranistky Julie Meixnerové z Prahy. Klavírní doprovod
Josef Škulavík.
kavárna
VALENTÝNSKÉ TANEČKY
K poslechu a tanci hraje Vladimír Prokop.

vstupné zdarma

17. 2. úterý 19:30 hod.

vstupné zdarma

14. 2. sobota 19:30 hod.

kavárna

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
K poslechu a tanci hraje Miroslav Bauka.
18. 2. středa 14:00 hod.

salónek – 3. pat.

zdarma

BECHTĚREVOVA NEMOC
Lékařská přednáška v češtině - přednáší MUDr. Olexander Buglov.
24. 2. úterý 19:30.

kavárna

vstupné 90 Kč

LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA z Plzně
Dudácká muzika v krojích pod vedením kapelníka Libora Valečky předvede lidové
písně převážně z Chodska, ale i jiných míst z naší republiky. Dudy - Bohumil
Vaněček, housle - Jan Rezek, kontrabas - Ludmila Zacpalová, B-klarinet - Petr

Valečka, Es-klarinet - Libor Valečka, na vozembouch hraje a zpívá Alena Bartošová.
Ke každému studenému nápoji - pivo, víno, nealko v láhvi - balíček slaných tyčinek
zdarma.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna, zdarma
Sobota 7., 14., 21., 28. 2. – Vladislav Prokop
Neděle 8., 15., 22. 2. – Jan Zumr

KOSTEL SV. JÁCHYMA
13. 2. pátek 19:30 hod.

vstupné 190 Kč

VARHANNÍ KONCERT – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby. Varhany –
Michaela Káčerková. Zazní slavná díla J.S.Bacha, od jehož narození si letos
připomínáme 330 let, F. Mendelssohna-Bartholdyho, C. Francka a L. Boellmanna.
27. 2. pátek 19:30 hod., vstupné 190 Kč
VARHANNÍ KONCERT v podání – Aleš Nosek (Rakovník, Regensburg) – varhany.
"Skvosty německé barokní varhanní hudby"J.S.Bach, J.Pachelbel, J.G.Walther

KULTURNÍ DŮM
2. 2. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. Pod Vašima rukama se
změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu nad vším tím
úspěchem. V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala Špory z Karlových
Varů, materiál, zapůjčení pracovních pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků.
(první den – tvoření, dalších 6 dní schnutí výrobků, 7. den vypalování v peci, za další
2 dny budou hotové výrobky přivezeny k vyzvednutí). Přihlášky u programových
specialistek nutné do pátku 30. 1! Minimální počet účastníků 3.
9. 2. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek

vstupné 150 Kč

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou rozehřátými voskovkami.
Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně. Odborné vedení Marie
Kordaničová. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 6. 2. Minimální
počet účastníků 3.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV ÚNOR 2015
4. 2. středa 19:30

vstupné 70 Kč

V NITRU LLEWYNA DAVISE
Drama/ Komedie/Hudební/ USA /Velká Británie /Francie/ 2013/ 105 min /od 15 let
V nitru Llewyna Davise je příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta,
který se snaží získat si trochu uznání, v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku
1961. Ačkoliv se jeho život zdá být nekonečným řetězem smůly, Hrají: Oscar Isaac,
Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman, Garrett Hedlund, Adam Driver,
F. Murray Abraham...

7. 2. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
Fantasy/Dobrodružný/Rodinný/ Romantický/ USA /Velká Británie/2014/97 min
Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh
legendární zlé královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka
z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její
kdysi čisté srdce proměnilo v kámen. Královna Zloba, uvrhne na novorozenou dcerku
lidského krále, Auroru, krutou kletbu. Hrají: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto
Copley, Brenton Thwaites, Imelda Staunton, Sam Riley, Juno Temple, Ella Purnell...
11. 2. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

POJEDEME K MOŘI
Komedie / Rodinný / Česko / 2014 / 90 min
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru,
rozhodne se natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi. Kluci blbnou
a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které
jsou nepříjemné - například pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje anebo
že mu jeho táta lže! Hrají: Petr Šimčák, Jan Maršál, Ondřej Vetchý, Lucie
Trmíková...

14. 2. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

LOVE SONG
Komedie / Drama / Romantický / Hudební / USA / 2013 / 104 min
Gretta (Keira Knightley) a její přítel Dave (Adam Levine) jsou spolu již od vysoké
školy a společně skládají hudbu. Když Dave podepíše smlouvu s jednou z největších
nahrávacích společností, odstěhují se spolu do New Yorku, aby zde začali život,
o kterém vždycky snili. Dave však rychle nabytou slávu neustojí a brzy Grettu opustí.
Všechno se však změní, když Gretta potká během svého vystoupení v zapadlém baru
v East Village bývalého hudebního producenta Dana (Mark Ruffalo).

18. 2. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

VŠIVÁCI
Drama / Komedie / Česko / 2014 / 98 min / od 12 let
Příběh dvou bratrů, které rozdělila jedna žena. Špičkový neurochirurg utápějící se
v bludném kruhu operací, alkoholu a milostných avantýr a jeho horkokrevný bratr,
který se vrátil z české mise v Afghánistánu, vychovává dvě dcery, ale prohrává svůj
boj s dluhy a návratem k normálnímu životu. A všechno to řídí jejich matka. Hrají:
Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Tereza Voříšková, Iva Janžurová, Jiří Mádl, Kryštof
Hádek, Ondřej Malý, Marek Taclík, Andrea Kerestešová...

21. 2. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

POŠŤÁK PAT
Animovaný / Rodinný / Velká Británie / 2014 / 88 min
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky sousedům ve
své idylické vesničce. Jenže šéf mu zatrhne rodinný výlet k moři a Pat je rozhodnutý
udělat cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít. Dokonce i přihlásit se jako
zpěvák do televizní talentové soutěže, kam ho samozřejmě provází i jeho nerozlučný
kocour. Záhy se ukáže, že Pat umí stejně dobře zpívat jako nosit dopisy. Z Pata je
najednou hrdina a hvězda.

21. 2. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

BÍLÝ BŮH
Drama / Maďarsko / Německo / Švédsko / 2014 / 119 min / od 12let
Hlavním hrdinou filmového podobenství zpochybňujícího nadřazenost lidské rasy je
pes Hagen, který je řízením osudu oddělen od svojí milující paničky, třináctileté Lili,
a musí se naučit přežít na ulicích Budapešti. Tam mu ze strany lidí stále hrozí
nebezpečí, přesto se Hagenovi podaří získat psí společníky a přežít, aby se ve
strhujícím finále postavil do čela dvousethlavé smečky psů a vrátil svým trýznitelům
vše i s úroky. Hrají: Zsófia Psotta, Lili Monori, Gergely Bánki, Tamás Polgár,
Orsolya Tóth, Kornél Mundruczó, János Derzsi...

25. 2. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Komedie / Česko / 2014 / 77 min /od 12 let
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém
utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. Hrají: Zuzana
Stavná, Hana Vagnerová, Jana Stryková, Ondřej Sokol, Igor Orozovič, Tomáš
Jeřábek, Norbert Lichý...

28. 2. sobota 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. Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce i bydlet, když se pohádá
s manželkou a uražen odejde z domova. 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...

KULTURNÍ PROGRAM OSTROV
DŮM KULTURY OSTROV
Pondělí 2. února 19.30 hod, Divadelní sál Willy Russell - SHIRLEY VALENTINE
Neděle 8. února 15.00 hod., divadélko Točna NEZBEDNÉ POHÁDKY
Pondělí 9. února 17.00 hod., Vyhlídka ČAKRA JÓGA
Středa 11. února 18.30 hod., Vyhlídka KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Úterý 17. února 19.30 hod., Divadelní sál Jana Pacnerová - ROCKER A DVĚ
STARÉ DÁMY
Středa 18. února 18.30 hod., Vyhlídka KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY PRO
ZAČÁTEČNÍKY II.
Sobota 21. února 19.30 hod., Společenský sál, kavárna COUNTRY PLES DOMU
KULTURY 2015 K tanci a poslechu hraje MARACAS a skupina DRC
Neděle 22. února 15.00 hod., divadélko Točna POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI
Středa 25. února 18.30 hod., Vyhlídka KURZ O REIKI
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V OSTROVĚ
Do konce února je provoz Kláštera omezen: út – ne od 13.00 do 17.00 hod.
Expozice pokračuje do 22. února.
PREZENTACE PROJEKTU ARCHAEOMONTAN
25. února až 29. března, výstava
TO JE NÁŠ SPORT A HOBBY…

STARÁ RADNICE
Provoz Staré radnice v únoru: út – ne od 13.00 do 17.00 hod.
Online předprodej vstupenek na: www.dk-ostrov.cz
Stálá expozice hodinových strojků
Stálá expozice historie krajkářství v Krušných horách
20. února až 31. března, výstava OLEJ A KRAJKA
Středa 25. února od 13.00 do 17.00 hod., Stará radnice STARÁ A ZOVUOBJEVENÁ
ŘEMESLA

PŘIPRAVUJEME
Neděle 29. března 19.30 hod, Divadelní sál DK
Jeff Baron – NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační, dojímající příběh lásky a odpuštění
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Zdeněk Kaloč

HASIČI JÁCHYMOV
Naši hasiči v lednu bilancovali svou činnost za rok 2014 na Výroční valné
hromadě, která se konala 16. 1. 2015. Na výroční valnou hromadu se dostavili
zástupci města, Okresního sdružení hasičů Karlovy Vary, ředitel územního odboru
HZS a kamarádi okolních SDH. Došlo k poděkování za dosavadní provedenou práci
a zásahy, za práci s dětmi a spolupráci s městem. Děti připravily pro všechny
přítomné malé kulturní vystoupení, které zpestřilo chod schůze a ukázalo, že mladí
hasiči mimo sportu provádí také volnočasovou činnost v různých odvětvích.
Brigádnických hodin bylo v roce 2014 odpracováno cca 2650, v roce 2014
zasahovala jednotka při 40 zásazích.
V lednu děti pokračují v zimní přípravě a učí se teorii o požární ochraně, připravují
se na plnění odborek a zapojily se celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Členové jednotky vyjížděli v lednu třikrát a to jedenkrát na odstranění olejové
skvrny před prodejnou JIP, na čištění česla u Tesly a ten samý den ještě čištění vpustí
na Novém Městě a jedenkrát asistovali Policii – prováděli osvětlení zásahu.

Anna Plačková
jednatel SDH Jáchymov

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V lednu jsme kromě pravidelných schůzek neuspořádali žádnou akci. Na únor ovšem
chystáme jednodenní akci v klubovně s rukodělkami. Co budeme vyrábět, to je malým
překvapením pro účastníky akce i čtenáře Zpravodaje. Tajemství si ale nenecháme
pro sebe...
Do našeho skautského střediska hledáme nové kamarády! Každý týden se budeme
setkávat na schůzkách, zahrajeme si spoustu her a naučíme se něco nového.
O víkendech jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na tábor, který si
sami postavíme na zelené louce.
Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6-13 let. Termíny schůzek:
každý čtvrtek (kromě prázdnin) 17:00 - 18:30 v budově bývalé školky Na Slovanech.
Chtěli byste se přijít podívat nebo máte dotazy k naší činnosti? Napište si o bližší
informace na střediskový e-mail: arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Fotografie z naší činnosti - výprav, výletů, táborů a dalších akcí naleznete ve
střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

REKLAMA

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
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

-------------------------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

