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fotosoutěž – první místo – pan Jaroslav Ochec – Lednový den

V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

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

CENA

,-

5

fotosoutěž – druhé místo - pan Jaroslav Ochec - Nováčko

fotosoutěž – třetí místo – paní Erika Handrychová – Zima na začátku a na konci

fotosoutěž – třetí místo -

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
přeji Vám do nového roku 2011 mnoho štěstí, pevné zdraví a splnění všech přání
jak v osobním, tak i pracovním životě.
Ing. Bronislav Grulich

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
3. zasedání rady města ze dne 29. listopadu 2010:
• schválila provedení veřejnosprávních kontrol na všech příspěvkových
organizacích města 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 Darovací smlouvu mezi Městem Jáchymov a spol. TROMPETTER
GUSS CS se sídlem Jáchymov, K Lanovce 1045, za účelem poskytnutí
finanční částky ve výši 15 tis. Kč na pořízení cisterny a pověřuje starostu
města jejím podpisem
• schválila Nájemní smlouvu mezi Městem Jáchymov a spol. Skiareál
Klínovec na pronájem parkovací plochy u bývalého dolu Bratrství za cenu
130 tis. Kč, a to na dobu určitou do 31.12.2010 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy
• doporučila ZM odsouhlasit odpis dluhu ve výši 54.635,- Kč, který vznikl
v době trvání nájemní smlouvy č. 4/97 s nájemcem Zacharda s.r.o., Nábřeží
Jana Palacha 32, 360 01 Karlovy Vary – pověřený zástupce Ing. Zacharda
(Horský statek Abertamy). Tento dluh nelze vymáhat soudní cestou, jelikož je
již promlčen
• doporučila ZM schválit záměr pořídit Změnu č.2 Územního plánu Jáchymov,
týkající se změny funkčního využití ploch v místní části Mariánská na
agrorekreaci. Změna se týká pozemku p.p.č. 4111/2 ve vlastnictví
navrhovatelky pí Slivoňové
• doporučila ZM Jáchymov schválit rozpočet na rok 2011 v závazných
ukazatelích – členění dle § ve výši: Příjmy 49.716.000 Kč a Výdaje
49.716.000 Kč
• stanovila termíny konání rady města, a to každých 14 dní v měsíci, vždy
v úterý od 13.00 hod. a materiály budou předkládány v pátek do 10.00 hod.
před konáním RM
4. zasedání rady města ze dne 7. prosince 2010:
• vzala na vědomí informace o jízdním řádu MHD na rok 2011
• souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace pro provedení stavby „Úpravy plochy části náměstí Republiky
a východiska Stříbrné stezky“
• doporučila ZM města Jáchymov vzít na vědomí Zprávu o hospodaření města
Jáchymov za období 1.1.2010 – 30.9.2010
• nedoporučila tisk kalendáře vzhledem k pozdnímu termínu, realizace se
předpokládá na příští rok

5. zasedání rady města ze dne 21. prosince 2010:
• schválila smluvní pokutu firmě Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o. ve
výši 15 tis. Kč
• schválila podání žádosti o grant z programu firmy ČEZ, a.s. „Oranžové
hřiště“ na vybavení „Multifunkčního veřejného sportoviště u základní
školy“
• schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby na rok 2011 mezi
Městem Jáchymov a o.s. Res Vitae se sídlem Blahoslavova 659/18, Karlovy
Vary
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
• schválila Smlouvu o právu provést stavbu – vrtaná studna „Klínovec – zdroj
vody pro HS“ mezi HS ČR se sídlem Špindlerův Mlýn a Městem Jáchymov a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
• jmenovala do školské rady při ZŠ Jáchymov tyto členy zastupitelstva města:
pí Ingeborg Štikovou, p. Michala Krula a p. Mgr. Petra Fialu
• neschválila finanční příspěvek na činnost Oblastní charitě Červený Kostelec
• neschválila finanční příspěvek na činnost Občanskému sdružení Světlo
Zpracovala: Soňa Hynková

UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme občanům města a majitelům soukromých rekreačních objektů, že
úhrada za odvoz odpadu na rok 2011 je splatná od 1. 1. 2011 do 15. 2. 2011, nebo
ve dvou splátkách, kdy druhá splátka je splatná do 15. 7. 2011 s tím, že si občan
tuto platbu pohlídá sám.
Ceník za odvoz odpadu na rok 2011 zůstává v cenách roku 2010.
Městský úřad Jáchymov

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V lednu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Vojtech Demeter
Marie Mašková
Miloslava Šikýřová
Štefánia Sušilová
Michal Tokar
Jan Kolitsch
Jana Hammerová
Josef Plíhal
Miroslav Schmied
Barbora Kosařová
Hana Svobodová
Hedvika Bradačová
Růžena Plachá
Zdeněk Šefl
Anna Kaucká
Růžena Nováková
František Fischer
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.
NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Johanka Opluštilová
Marek Šimčík
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov tel.: 736 754 831
Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
zavřeno: leden 2011
Stálá expozice: 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 ze 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 ze
života lidí v Krušnohoří, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických
vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského
radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace.
Vstupné do stálé expozice: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Pozvánka:
JÁCHYMOVSKÉ DEMOLICE
Rozšíření stálé expozice. Muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
v Lokti zpracovalo nový materiál o neslavných demolicích v Jáchymově. Stálá
expozice je rozšířena o pět nových panelů: I. Degradace urbanistické struktury
města,
II. Demolice do 70. let 20. století, III. Demolice od 80. let 20. století, IV. Demolice
časově nezařaditelné, V. Zhodnocení odstraněných objektů.

Na sobotu 5. února 2011 v 15 hodin
Vstup volný.
jáchymovský křest knihy: Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I.
1519/1520-1619
Knihu autorů Lubomíra Nemeškala a Petra Vorla vydala v roce 2010 Univerzita
Pardubice za podpory Národního muzea v Praze a Východočeského muzea
v Pardubicích.

Kniha je první částí obsáhlé dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské
mincovny, doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních
ražeb.
Zahrnuje starší období od počátku pravidelné ražby mincí na přelomu let
1519/1520 do smrti Matyáše II. roku 1619, a to jak první fázi výroby v režii rodu
Šliků (1519-1528), tak činnost mincovny vládní (1528-1619). Pro období šlikovské
dosud neexistoval žádný souhrnný katalog s typologií ražeb, taktéž pro období
vládní přináší nový katalog řadu nových informací. Druhý díl zachycující období
1619-1671 uvidí světlo světa za tři roky.
Anotovaná publikace se stane novou základní příručkou jak pro numismatikyspecialisty, tak i pro sběratele, a to zvláště díky katalogové části a dokumentační
obrazové příloze, která obsahuje i mince ze soukromých sbírek, které byly dosud
odborné i sběratelské veřejnosti neznámé.
Na křtu v Královské mincovně budou přítomni Dr. Nemeškalová, manželka
zesnulého autora, významná numizmatička, která rukopisy první části redakčně
upravila a prof. Petr Vorel, historik a numizmatik, autor mnoha významných
publikací jako jsou např. ,,Od českého tolaru ke světovému dolaru“ či ,,Od
pražského groše ke koruně české.“
Nenechte si ujít sekání s výjimečnými osobnostmi, jež ve své knize povznesli
historický význam města Jáchymova a Královské mincovny. Křest bude
doprovázen kulturním pořadem.
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PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ LEDEN 2011

4.1. úterý v 19.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 80,-

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Zpívá mladá talentovaná zpěvačka Julie Maixnerová
klavírní doprovod Karel Baštář
4.1. úterý v 15.30

Kavárna Curie

vstup Kč 30,-

JAZZOVÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE.
Hraje soubor World Lanscapes z K.Varů
5.1. středa v 19.30

Radium Palace – bar

vstup Kč 30,-

HUDEBNÍ VEČER.
Hraje: Julius Oláh / keyboard, zpěv, kytara, housle/
hudebník, který vystupoval v prvotřídních hotelích v České republice,
Maďarsku, Německu a Švýcarsku.
V ceně vstupenky je nealko koktejl.
Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí
6.1. čtvrtek v 18.20

Zájezd do divadla K.Vary

vstup Kč 490,-

jízdné 120,-

Johann Strauss ml: NETOPÝR.
Slavná opereta v provedení Severočeského divadla opery a baletu v Ústí n.Labem
Přihlášky v knihovnách hotelů
7.1. pátek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 70,-

KONCERT SOUBORU „FAMILY“ z Karlových Varů
Účinkuje muzikantská rodina Pitrova - rodiče – profesionální hudebníci a jejich
nadané děti. Renáta Pitrová – klavír, Petr Pitra - violoncello
Daniel /16/ - student konzervatoře, koncertuje od 5ti let, komponuje a hraje na
několik nástrojů. Magdalenka - /8/ - zpěv a violoncello
11.1. úterý v 15.30

Kavárna Curie

vstup Kč 30,-

COUNTRY ODPOLEDNE.
Hraje a zpívá skupina TULÁCI

12.1. středa ve 14.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 50,-

KURZ MALOVÁNÍ
pod vedením Mgr. Jany Hasmanové z Ostrova.
Přijďte si odpočinout od všedních starostí.
V ceně kurzu je odborné vedení, zapůjčení materiálu a pomůcek.
Přihlášky v knihovně

12.1. středa v 19.30

Radium Palace – bar

vstup Kč 50,-

VEČER S HARMONIKOU
V ceně vstupenky je ochutnávka sýrů.
Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí

15.1. sobota ve 20.00

Radium Palace

vstup Kč 290,-

REPREZANTAČNÍ PLES
Léčebných lázní a.s.
Program:
Slavnostní zahájení
generálním ředitelem a předsedou představenstva MUDr. Eduardem Bláhou
Předtančení brazilských tanečnic
Hostem plesu je Ondřej Ruml
varietní vystoupení Marionet Show, ohňostroj, půlnoční překvapení
K tanci a poslechu hrají: Taneční orchestr Vladimíra Smutného
Bar: Diskotéka Davida Keilhauera. Zimní zahrada: Mazura Swing
15.1. v 19.00

Ak. Běhounek

vstup volný

TANEČNÍ VEČER

17.1. pondělí v 19.00

Kulturní dům

vstup Kč 50,-

NULOVÁ GRAVITACE
Baletní představení studentů Taneční konzervatoře z Prahy

19.1. středa v 15.00

Ak. Běhounek

vstup Kč 100,-

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci z hlínou. V ceně je odborné
vedení keramického mistra Michala Špory z KV, materiál, zapůjčení prac.
pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků.
Přihlášky v knihovně.

19.1. středa v 19.30

Radium Palace – bar

vstup Kč 30,-

ZÁBAVNÝ VEČER S HARMONIKOU
manželů Pagáčových /keyboard a harmonika/.
Na programu hity 60. a 70.let a hity české dechovky
V ceně vstupenky je slané pečivo.
Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí

20.1. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 150,-

GALAKONCERT OPERETNÍCH A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
A ITALSKÝCH PÍSNÍ
Zpívají sólisté opery a operety Velkého divadla v Plzni.
Klavírní doprovod: dirigent Vítězslav Podrazil
21.1. pátek v 15.30

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

AVE MARIA
varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a trubkou.
Účinkují přední čeští umělci mladé generace. Michaela Káčerková – varhany,
Libuše Myřátská – zpěv, Adam Richter – trubka.
25.1. úterý v 15.30

Kavárna Curie

vstup Kč 30,-

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
s harmonikovým duem manželů Homolkových
25.1. úterý v 19.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 80,-

Smíšený pěvecký sbor CHOREA NOVA
pod vedení sbormistryně Pavlíny Petříkové,
zazní spirituály, gospely, lidové písně a další.
26.1. středa v 19.30

Radium Palace – bar

vstup Kč 50,-

VEČER S HOUSLEMI
Vladislava Liněckého, koncertního mistra Karlovarského symfonického orchestru.
Keyboard: Jan Spira
V ceně vstupenky je ochutnávka moravských vín.
Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí
27.1.čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 100,-

POCTA FRANKU SINATROVI
V podání pražského SWINGING TRIA zazní slavné písně F. Sinatry

28.1. pátek v 19.30

Curie – kavárna

vstup Kč 60,-

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
28.1. pátek v 18.20

Zájezd do divadla K.Vary

vstup Kč 350,-

jízdné 120,-

Donald Churchill:
CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo Radka Brzobohatého.
Hrají: Hana Maciuchová, Radoslav Brzobohatý, Kateřina Velebová.
Přihlášky v knihovnách hotelů

SPORTOVNÍ PROGRAM
4., 11., 18., 25. 1. úterý v 15.00, 16.00 a v 17.00 hodin
AQUAFITNESS v Aquacentru Agricola
Cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici a zpevnit postavu
Vstup: 100,- Kč - 1 Lekce
6.,13., 20., 27. 1. čtvrtek v 15.00, 16.00 a v 17.00 hodin
AQUAFITNESS v Aquacentru Agricola
Cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici a zpevnit postavu
Vstup: 100,- Kč - 1 Lekce
9., 16., 23. 1. ve 14.30 hodin
JÓGA v tělocvičně LH Běhounek, suterén - 2,
přijďte si vyzkoušet jógu, cvičení pro tělo i mysl,
cvičitelka Jana Čekanová.
Vstup: 50,- Kč
Sraz v tělocvičně 10 minut před zahájením cvičení.
8., 15. a 22. 1. sobota ve 14.30 hod.
TANEČNÍ KURZ – ZUMBA
ve společenském sále LH Běhounek.
Zumba v sobě spojuje několik tanečních a hudebních stylů, převážně latinsko – amerických.
Kombinace rytmů je možné měnit podle potřeby.
Tančit a bavit se, to je účelem Zumby.
Cvičitelka Ludmila Tyrková .
Vezměte s sebou pohodlné tenisky, oblečení a něco k pití.
Vstup: 50,- Kč
Sraz v sále LH Běhounek nejpozději 10 min. před zahájením cvičení.

7. a 21. 1. ve 14.30 hod.
KALANETIKA
v tělocvičně LH Běhounek, suterén -2.
Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy
Vstup: 50,- Kč,
Sraz v tělocvičně v suterénu -2.
14. a 28. 1. v 17.00hod.
KURZ - BŘIŠNÍ TANCE
ve společenském sále LH Běhounek. Tanec a cvičení pro pobavení.
Vezměte s sebou pohodlné oblečení, lehkou obuv a pití.
Cvičitelka Jana Čekanová.
Vstup: 50,- Kč
29. 1. ve 14.30 hod.
BODYFORMING
v tělocvičně LH Běhounek, suterén -2.
Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy.
Vstup: 50,- Kč
sraz v tělocvičně v suterénu -2.
Rezervace ve všech knihovnách LH nutná !!!
Rezervace přímo v recepci LD Agricola, nebo v recepcích ostatních LH.
CVIČENÍ JSOU PŘIZPŮSOBENA ZDRAVOTNÍMU STAVU ÚČASTNÍKŮ.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV LEDEN 2011

15.1.2011 SOBOTA

17.00 a 19.30 hod.
HABERMANNŮV MLÝN

české válečné drama, přístupné od 12 let, délka 104 min.
Film režiséra Juraje Herze o poválečném odsunu Němců z Čech a Moravy při
němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a zanechával za sebou
krvavou stopu. Jednou z obětí dějin měl být i německý průmyslník Habermann.
Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho osudem jen
volně inspiroval, ale hrůzy války a poválečné doby prezentuje J. Herz dokonale.
hrají: Karel Roden, Radek Holub, Zuzana Krónerová aj
vstupné: 70,- Kč.

FILMOVÝ KLUB
19.1.2011 – STŘEDA

17.00 a 19.30 hod.
BUNNY A BÝK

komedie z Velké Británie, přístupné od 12 let, titulky, délka 95 min.
Černohumorná komedie režiséra Paula Kinga. Stephen ve svém bytě, ze kterého
nikdy nevychází, přemýšlí nad cestou přes celou Evropu, kterou podnikl před lety
se svým kamarádem Bunnym. Stephen vzpomíná a jeho byt se proměňuje v kulisy
cesty, na kterou by nejraději zapomněl. Ve vzpomínkách se vydává z polského
Slezska až do španělské Andalusie za osudným býkem.
hrají: Edward Hogg, Simon Farnaby, Verónica Echegui aj.
vstupné: 70,- Kč /členové F.K.: 60,- Kč/

22.1.2011 – SOBOTA

17.00 a 19.30 hod.
OBČANSKÝ PRŮKAZ

hořká komedie ČR, přístupné od 12 let, délka 137 min.
Komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy knihy Petra Šabacha sleduje osudy
dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti
letech dostanou občanský průkaz až do chvíle, kdy se v 18-ti snaží uniknout vojně a
pokoušejí se získat modrou knížku. Každý po svém i společně se snaží v totalitním
státě neztratit zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem.
hrají: Libor Kovář, Aňa Geislerová, Matouš Vrba aj.
vstupné: 70,- Kč

FILMOVÝ KLUB
26.1.2011 – STŘEDA

17.00 a 19.30 hod.
HAROLD A MAUDE

černá komedie USA, přístupné od 12 let, titulky, délka 92 min.
Harold je dvacetiletý mladík, posedlý myšlenkou na smrt a Maude je 79-letá
stařenka posedlá chutí do života. Tito dva lidé nemají na první pohled vůbec nic
společného. Když se jednoho dne setkají společně na pohřbu, ač každý z úplně
jiného důvodu, vytvoří svérázný romantický pár, který se bláznivými nápady a
neskrývanou svobodomyslností vysmívá všem autoritám a předsudkům o životě,
smrti, mládí, stáří i sexu. Dnes již kultovní film z roku 1971 dokreslují písně Cata
Stevense.
hrají: Ruth Gordon, Bud Cort, Hal Ashby aj.
vstupné: 70,- Kč /členové F.K.:60,- Kč/

29.1.2011 – SOBOTA

17.00 a 19.30 hod.
AMERIČAN

akční film USA, přístupné od 12 let, titulky, délka 105 min.
Nájemný vrah Jack (G.Clooney) je neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna
jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal, se uchýlí na
italský venkov. Schovává se ve středověkém městečku, kde se spřátelí s místním
knězem Benedettem a zamiluje se do krásné Clary. Brzy na to přijde poslední
zakázka...
hrají: George Clooney, Bruce Altman, Thekla Reuten aj.
vstupné: 70,- Kč
Předprodej vstupenek v pokladně kina vždy hodinu před začátkem představení.
Telefon: 353831696
Zveme Vás také na:
baletní představení „Nulová gravitace“ Tanečního centra Praha dne 17.1. od
19.00 hod. Vstupné: 50,- Kč
baletní představení pro školu (vzdělávací program) „Jak se dělá tanečník“
dne 25.1. od 9.00 hod. Vstupné: 40,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY V POKLADNĚ KINA,
KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM
PŘEDSTAVENÍ,
č. tel. 353 831 696

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je otevřena:
v pondělí
v úterý
10 – 12
ve čtvrtek

13 – 18
13 – 16
13 – 18

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov

vypisuje mimořádný

Zápis do mateřské školy
na obsazení 3 volných míst do MŠ Mánesova v Jáchymově.
Bližší informace na tel. čísle 353 811 091 nebo 720 589 647.
H. Daníčková
zástupce ŘŠ pro MŠ

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov
Dne 9. prosince 2010 jsme se společně pokusili o překonání
rekordu při hromadném Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Agentura Český Ježíšek tuto akci pořádala již po čtvrté a u nás
v Jáchymově jsme vypustili 173 balonků. Bohužel ani v letošním
roce se rekord z roku 2008 nepodařilo překonat, kdy bylo z 270
míst vypuštěno 100 858 balónků.
Děkuji všem, kteří přišli v tomto mrazivém a zasněženém dni
podpořit akci, která určitě přispěla k předvánoční atmosféře. Děkuji paní
učitelkám za pomoc při organizování spojené s nafukování balónků a dětem za
vystoupení, která nám zkrátila čekání do časového signálu.
H. Daníčková
zástupce ŘŠ pro MŠ

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Poslední předvánoční pátek jsme se sešli na akci „Víkendová vánoční besídka
v klubovně“. Oproti předchozím letům, kdy byla besídka pouze jednodenní jsme ji
letos pojali víkendově s tím, že si naplno vychutnáme předvánoční atmosféru.
V pátek jsme si upekli k sobotní snídani výborné jablečné štrůdly, zahráli spoustu
her a vyráběli veselé bambule. Večer jsme si ještě pustili na dobrou noc několik
pěkných klipíků.
V sobotu dopoledne jsme šli na zahradu do sněhových závějí hrát hry. Po pás ve
sněhu jsme začali s velmi vypečenou hrou - eskymáckou honěnou, která se po
půlhodince změnila na válení ve sněhu. Po obědě jsme vyráběli ozdoby na
stromeček - řetězy a tradiční japonské skládanky z papíru - origami. Někteří z nás
se asi na 1,5 hodiny oddělili a jeli do Ostrova na nádraží vyzvednout Betlémské
světlo, které v sobotu po celé České republice rozváželi skauti z Brna. Světélko
jsme převzali a týden udržovali, abychom jej na Štědrý den mohli roznášet po
Jáchymově. Po návratu mohla začít tradiční besídka. Vyzkoušeli jsme si jeden
z pěkných vánočních zvyků - lití olova. Význam proroctví je jasný - v roce 2011 nás
bude více! Po oficiálním zahájení besídky a přivítání všech hostů následovalo
stručné zhodnocení celoroční činnosti, vyhodnocení bodování a ocenění aktivních
členů střediska. Poté jsme si promítali video a fotky z tábora a posledních
oddílových výprav. Nakonec jsme si rozdělili dárečky a po úklidu klubovny se
rozešli domů.
Roznášení Betlémského světla se na Štědrý den účastnilo 7 jáchymovských skautů a
skautek. Světýlko jsme předali do více než 40 domácností v Jáchymově a
Abertamech. Také na hřbitově jsme zapálili několik svíček. Na předem oznámená
místa u zdravotního střediska, muzea a kulturního domu přišli celkem 3 lidé.
Nabídku na přinesení světýlka až domů využilo 5 domácností. Pokud se k vám letos
Betlémské světlo nedostalo, určitě využijte v příštím roce nabídky na jeho donášku!
Rádi k vám přijdeme! Věříme, že jsme spolu s plamínkem Betlémského světla
přinesli do vašich domácností také kousek pohody. Těšíme se na setkání s vámi
opět za rok!
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně aktualizovaných WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz
Tomáš Barth, vůdce střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Na prosincovém zastupitelstvu města se veliteli jednotky Jáchymov a jeho členům
alespoň částečně splnil dlouholetý sen. Za pomoci města, rozpočtovými změnami a
rozdělením sumy na dvě splátky se podařilo městu zakoupit novou cisternu. Není
sice úplně nová, což byl a zůstává velký sen jáchymovských hasičů, ale je
repasovaná a výkonnější a hlavně pojízdná. Odkoupila se z Horního Slavkova,
který dostal od města úplně novou Tatru. Nové cisterny jsou mnohem vyšší a jinak
stavěné než byly dosud dosluhující „Barči“, jak hasiči staré „trambusy“, nebo-li
„Erťáky“ nazývají. Je to značka LIAZ pro naši jednotku tedy „Líza“ a garáž se
musela upravit. Celou sobotu a neděli se pikovalo, uklízelo a upravovalo vše tak,
aby přes víkend mohla „Líza“ být již ve své nové garáži. Podařilo se, ostatní
úpravy se provedou až s teplejším počasím. Můžeme tedy prohlásit, že opět
uděláme vše, co je v našich silách, aby platilo, že „Město Jáchymov ohni
nepodlehne“.
V prosinci vyjížděli členové jednotky k šesti technickým zásahům, jednalo se o
padlé stromy přes vozovku. Členové jednotky pomáhali také při akci ZŠ a MŠ –
vypouštění balónků. Na Mikuláše vytvořili v mnoha domácnostech pekelnou
atmosféru, kterou zachraňoval Mikuláš a dva andělé takže, naštěstí žádné dítko i to
zlobivé v pekle neskončilo.
Oddíl mladých hasičů a dorostenek se připravuje na složení zkoušek z odborných
znalostí, tzv. odborek, kde úspěšní adepti získají odznak strojníka – juniora,
preventistu – juniora, preventistu a strojníka starší kategorie a odznak kronikáře.
Zkoušky budou vykonávat před zkušební komisí v březnu. Na závěr roku uspořádal
kolektiv mladých hasičů vánoční besídku na které si zahráli všichni spoustu her,
tančili a odměnou jim byly malé vánoční dárečky a odměny v podobě tašky štěstí,
kterou přivezla paní Plačková z konání ÚORM v Praze. Na závěr roku obdržel
náš kolektiv ještě pár finančních dárečků. Podařilo se získat částečnou dotaci za
reprezentaci dorostenek na MČR od sdružení hasičů karlovarského kraje, dotaci
z ministerstva školství na materiálně technické zabezpečení dětí a mládeže. Tyto
částky budou použity v příštím roce a pokryjí částečně akce pořádané pro děti a
dorost. V půli prosince jsme obdrželi z ÚORM finanční dar od České pošty za
reprezentaci dorostu, práci s přípravkou a za účast přípravky na festivalu, tato
dotace musela být vyúčtována do konce roku. Pro děti byly zakoupeny teplákové
soupravy, pro přípravku nové helmy a nářadí pro požární útok, proudnice, sací koš
a savice pro dorostenky.
Na závěr dovolte ještě poděkovat firmě Trompetter GUSS CS s.r.o. v Jáchymově za
finanční dar pro zakoupení cisterny, Městu Jáchymov a zastupitelům za hezký
vánoční dárek.
Jáchymovští hasiči přejí Všem krásný nový rok 2011
za SDH Jáchymov
Anna Plačková

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
PÁTEK, SOBOTA 19.30 – 23.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
PONDĚLÍ 15.30 – 17.00
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
RADIUM PALACE
STŘEDA
Duo Miniband hraje světové melodie

15.30 – 17.30

PODĚKOVÁNÍ

Tělovýchovná Jednota Jáchymov, oddíl kopané děkuje těmto sponzorům, kteří
významně podpořili naší činnost v roce 2010:
< Městský úřad Jáchymov
< Léčebné Lázně Jáchymov, a.s.
< Lanová dráha Klínovec, pan P. Šolc
< Zitas, spol.s.r.o. - pan Zindulka
< Čerpací stanice OMW K.Vary, Dolní Kamenná - paní A.Mašatová
< Restaurace Evropský Dvůr - pan M. Baláž a B. Šesták
za oddíl kopané Rudolf Hellmich

ČTENÁŘI PÍŠÍ
JÁCHYMOVŠTÍ SE ZATÍM NENAPILI
žáci i studenti bojovali „O pohár královské mincovny“
V Královské mincovně Jáchyma Schlicka se již posedmé soutěžilo
v historických znalostech žáků základních a studentů středních škol
z karlovarského okresu. Bylo to hned po Mikuláši a tentokrát i s „reprezentanty“
našeho historického města.
V pondělí jich bylo dvacet a někteří přijeli i s pány kantory, aby si prověřili,
co vědí o historii Karlovarska. Věděli asi víc než mnozí dospělí a to je dobře, neboť
jsou zvídaví a mají mladou hlavu. V disciplíně „poznej, kdo jsem“ uhádli J. W.
Goetheho v podání Dr. Burachoviče z pořádajícího Muzea Karlovy Vary a někteří
poznali i miniaturní sluneční hodiny v disciplíně „historické předměty“. Ohřívadlo
do postele sice nepoznal nikdo – Proč taky, když dnes existuje ústřední topení, že?
- ale o Jáchymovu, Lokti či Chebu i lázeňských Varech věděli dost a osud vévody
Valdštejna znali téměř všichni. Naši zástupci Kristýna Nguyenová a Tomáš
Boudník se v soutěži neztratili, snad i díky sobotní přípravě pod vedením
Jaroslava Ochece ze spolku Hornické a historické Jáchymovsko. Ale z poháru
vítězů se letos přece jen nenapili, neboť ten si odvezli žáci z kvarty karlovarského
gymnázia.
V úterý byla soutěžní laťka výše, protože o vítězství se přijelo utkat 16
mladých pánů a slečen ze středních škol. Písemný test byl těžší, stejně jako
fotografické hádanky a další záludnosti, které připravil historik Mgr. Svoboda.
Stupně vítězů se proti loňsku v podstatě nezměnily, takže pohár královské mincovny
si již tradičně odvezli studenti s ostrovského gymnázia a stříbro brali jako vloni
jejich soupeři ze sexty Prvního českého gymnázia Karlovy Vary.
Na fotografiích Jaroslava Ochece zajisté mnozí poznají ty „naše Jáchymovské“
nebo populárního historika Dr. Burachoviče a členy soutěžní poroty.

Petr Hejský

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
Společnost HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
PŘEJE VŠEM OBČANŮM JÁCHYMOVA A OKOLÍ, VŠEM NAŠIM
PŘÍZNIVCŮM
DO NOVÉHO ROKU 2011
HODNĚ ZDRAVÍ, ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI
A) Jáchymovské poznámky:

Leden

Na Nový rok si popřejeme do nového roku a ani si nevšimneme, že je již o
slepičí krok delší den. A na Tři krále jsme o krok dále, na Hromnice o hodinu více.
Ano, den se prodlužuje, ale venku stále mrzne, padá sníh, i když občas již dokonce
zasvítí sluníčko. A my se smutně díváme, jak mizí zásoby uhlí a dříví či jak
naskakují čísílka na plynoměru nebo elektroměru a těšíme se na jaro. Leden
pomalu končí, ve školách se rozdává pololetní vysvědčení a rodiče jsou zvědavi,
čím je jejich ratolesti překvapí. A možná si povzdechnou jako Josef Alois
Náhlovský ve své „Krušnohorské kronice“ – škoda, že symbol krušnohorského
školství „rákoska“ se dnes již nesmí používat. Samozřejmě. My, lidé
jednadvacátého století, známe daleko horší, rafinovanější a účinnější tresty!
Nepusťte ty nezbedníky na internet. A trest trestů – odeberte jim mobil!
Jaroslav Ochec
B) Téma měsíce:

Údolí mlýnů.

Když nějaký návštěvník Jáchymova stojí mezi kostelem a radnicí poblíž
autobusové zastávky „Radnice“ u sochy sv. Jana Nepomuckého, ani si neuvědomí,
že i tato socha stojí vlastně na mostě. Ano. A na pěkně
širokém mostě, který v celé délce Jáchymova přemosťuje
Jáchymovský potok. V dolní části města se Jáchymovský
potok, který svižně protéká pod tímto mostem, nabere další
sílu spojením s potokem, který přitéká od Bratrství.
Jáchymovský potok potom protéká Horním Žďárem a
v Ostrově vteče do říčky Bystřice. Jáchymováci chytře
využívali vodní sílu potoka a v prostoru mezi Jáchymovem a
Horním Žďárem na něm postavili řadu mlýnů. J. G. Sommer
v Das Königreich Böhmen, sv.15, vydání 1847 na str.114
píše: Z Ostrova podél silnice leží ves Horní Žďár, ke které
v úzkém, po obou stranách řetězci hor obklopeném údolí
přitéká od severu potok Veseřice. Na konci vsi nalevo začíná
město (míněn Jáchymov) prvým mlýnem - drátovnou. Údolím
se dále táhnou nahoru v délce půl hodiny chůze 2 mlýny –

drátovny, 2 mlýny na papír – papírny, 5 mlýnů na mletí obilí vedle 1 pily na řezání
prken a olejny. Dále proti proudu následuje přes potok vpravo huť, amalganovna a
závod na modrou kobaltovou barvu. (Pohledem do starých map jsme zjistili, že ke
všem třem podnikům vedly náhony.) Na levé straně potoka (směrem vzhůru) je
kaplička svaté Barbory (později byla přemístěna na dnešní místo). Zde začínala
dolní část města. Tolik
J G. Sommer. Na přiloženém výřezu mapy z roku 1840 vidíme množsví mlýnů od
dolního konce Jáchymova po Dolní Žďár. Také Jaroslaus Schaller v Topographie
des Königreichs Böhmen vydání 1785, díl 12 (kraj Loket) se zmiňuje o mlýnech. Na
straně 91 můžeme číst, že mlýn na papír (papírna) vybudovaný na potoku Veseřice
vyráběl dobrý a pevný papír, který ještě ke konci minulého století měl vynikající
vlastnosti, nejlepší v celých Čechách. Celá produkce se v té době vyvážela do
Leydenu v hrabství Holland, kde byl z jáchymovského papíru vyráběn
s dvojnásobným ziskem jemný holandský papír. I v záznamech „Tereziánského
katastru českého“ z období 1713 až asi 1745 se dočteme u Jáchymova,
královského horního města o mlýnech na nestálé vodě o 4 kolech, dále o 1 papírně
o 12 stoupách na stálé vodě, byly zde také dva obecní mlýny o 4 kolech na stálé
vodě. Další informace získáme z výčtu řemeslníků: 1 mlynář ve mlýně o 2 kolech
na nestálé vodě, který má tovaryše, druhý rovněž ve mlýně o 2 kolech na nestálé
vodě, 1 mlynář ve mlýně o 1 kole na stálé vodě, 1 mlynářský tovaryš v obecních
mlýnech, dva tovaryši v papírnách a dva v drátovnách. Zdá se, že význam mlýnů
byl na vrcholu v osmnáctém a devatenáctém století, neboť v Klínovecké ročence
1909 je zmíněn již jen válcový mlýn Josefa Schöffla s turbinou a poněkud nejasně
pila.
Ještě dnes se můžeme vydat podél potoka po stopách historie jáchymovských
mlýnů a v terénu najdeme jasné známky o tom, kde stál mlýn, kde byl náhon. Někde
ovšem po někdejším mlýnu není ani stopa, jako například před levým křídlem
Radium Palace je dnes zarovnané parkoviště. Ale již o kousek níže po potoce u
Technických služeb býval Panský mlýn, pod ním u vilky Maderův mlýn a v zatáčce
silnice pod nehezkou ruinou jsou zbytky Peterova mlýna, s kašnou pro turbinu.
Potok dále zesílí přítokem ze Suché. Pod tímto soutokem bývala drátovna a
nedaleko, „U Vlčků“ stávala papírna. Další papírna byla co je dnešní restaurace
MUT. Později zde byla pila. Poblíž mostu, kde potok podteče silnici bývala
drátovna, další mlýn býval podle dnešního označení „U Václava“ a o kousek dál
po proudu poblíž odbočky na Arnoldov stával mlýn ,,u Semeráda,“. Vidíte, tak
takový stav byl před 200 lety, časem se využití vody a vodních kol změnilo a
přizpůsobilo době . Oblast mlýnů a využití vody k pohonu strojů je zajímavá a
v naší oblasti skoro neznámá, proto autoři ocení každou doplňující informaci na
adresy:
hanc.martin@email.cz nebo ochec@centrum.cz
Martin Hanč a Jaroslav Ochec
C) Sdělení:
Z činnosti HHJ v poslední době: Byl určen název společnosti, který je HORNICKÉ
A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO. Před název se bude přidávat slůvko

SPOLEČNOST a právní forma bude občanské sdružení. Zkratka HHJ. Návrh
stanov připravuje pan Hejský, jemu adresujte návrhy a náměty. Přátelé z Ostrova
obohatili digitální archiv o obrázky ze starého Ostrova, také přibylo několik
snímků ze Svornosti a hornických map. Příští schůzka bude ve středu 26.1. v 16
hodin v budově radnice (bývalý Radniční sklípek). Srdečně zveme všechny zájemce.
PERMONÍCI
Před Vánocemi se v naší jáchymovské základní škole konala předvánoční
besídka pro rodiče dětí 2. ročníku paní třídní učitelky Kulhavé. Podobných
besídek se v minulosti ve škole konalo už víc, ale ta letošní byla přece jen něčím
nová.
Letos poprvé se totiž na besídce představili také „Malí horníčci“ v rolích
permoníčků v pohádce Ireny Brandové „Vánoce v Jáchymovském lese“.
V dobovém kostýmu se v ní objevil i náš slavný prapředek Jáchym Schlik. Některé
děti pomáhaly paní učitelce s moderováním, další zarecitovaly pěkné básničky a
jiné už velmi krásně četly, dvě malé slečny zahrály na zobcové flétny a všechny děti
pak na závěr společně zazpívaly.
Kluci i holky se svého účinkování v pohádce zhostili s „nasazením“, rodiče
pohádku i ostatní vystoupení pozorně sledovali - chvílemi až s dojetím - stále
tleskali a všechno na památku fotili. Až se k tomu jednou po letech vrátí, určitě
budou rádi vzpomínat.
A my ostatní můžeme mít radost, že zdejší děti i s rodiči se tímto
způsobem stávají jáchymovskými patrioty a seznamují se s minulostí svého rodiště
nebo působiště. Dík dětem, jejich rodičům a paní učitelce.
Jak to na besídce vypadalo, vidíte na přiložených fotografiích.

převzato z „Aktualit HHSJ“

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami o.s. v Jáchymově informuje
Naše organizace zdravotně postižených spoluobčanů města Jáchymova má 46
členů. Pracuje dle plánu. Při výborových a členských schůzích organizujeme různé
akce a zájezdy.
V uplynulém roce 2010 jsme pořádali zájezd do Prahy. Zde jsme absolvovali
prohlídku města vyhlídkovou plavbou lodí po Vltavě s průvodcem a námořníkem
v jedné osobě, kde jsme se dověděli mnoho z historie našeho hlavního města Prahy.
Navštívili jsme i muzeum na Karlově mostě a také rekvalifikační středisko pro
nevidomé a slabozraké na sídlišti Dědina v Praze Ruzyni. Byl to pěkný výlet
s nezapomenutelnými zážitky. I počasí nám přálo. Na tento zájezd nám Městský
úřad Jáchymov přispěl finanční částkou. Bez této pomoci bychom zájezd nemohli
pořádat, jelikož jsme nezisková organizace a členské příspěvky na to nemohou
stačit. Touto cestou za finanční pomoc velice děkujeme.
Koncem listopadu jsme pořádali jako každý rok Vánoční společenské odpoledne
s kolem štěstí. Do kola štěstí nám přispěli malými dárky, jak mnozí členové naší
organizace, tak někteří sponzoři níže uvedení:
Léčebné lázně Jáchymov, Tajemství přírody pan Bublík, zdravotní potřeby paní
Palivová, potraviny Beskyd paní Trávníková, denní bar Beskyd pan Skvrna, Ho
Nguen Viet – obchod v Lužici, lékárna paní Jozová, smíšené zboží paní Březinová
a potraviny paní Michálková.
Všem velice děkujeme za poskytnuté drobné dárky, které nám zpestřily předvánoční
čas.
Přejeme našim členům, též ostatním spoluobčanům i našim sponzorům pevné
zdraví a životní pohodu v roce 2011.
výbor organizace SPCCH Jáchymov

FOTOSOUTĚŽ
Nejlepší fotografie za měsíc prosinec:
1. místo – pan Jaroslav Ochec – Lednový den
2. místo – pan Jaroslav Ochec - Nováčko
3. místo – paní Erika Handrychová – Zima na začátku a na konci

POZVÁNKA

Nabízíme Vám:
STANDARDNĚ VYBAVENOU POSILOVNU
AEROBNÍ ZÓNU, VHODNOU PŘEDEVŠÍM PRO ŽENY, S VESLOVACÍM
TRENAŽÉREM, BĚHACÍM PÁSEM, STEPEREM A CYKLOTRENAŽÉRY.
ODBORNÉ VEDENÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU SE VSTUPNÍ
DIAGNOSTIKOU
REKONDIČNÍ POSILOVÁNÍ PŘI NEMOCECH POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
DOPLŇKY VÝŽIVY OD FIRMY NUTREND
VSTUPNÉ ZÁKLADNÍ: 60,- KČ / TRÉNINK

PO CELÝ LEDEN SLEVA 10% NA VSTUPNÉ DO FITNESS CENTRA
Sleva platí i na zakoupení permanentek.
SPLŇTE SI SVÁ NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ A DOSTAŇTE SE
S NÁMI DO FORMY !!!
Solárium:
Horizontální solárium Ergoline Classic 600 turbo power: 1 min / 6,- Kč
Vertikální solárium Sun Craft TX 52: 1 min / 6,- Kč
Solární kosmetika
Bližší informace:
Fitness – Solárium Agricola
Lázeňské centrum Agricola Jáchymov
Tel.: 353 831 349
Tel.: 353 836 000 - RECEPCE
E-mail: rozkydal@laznejachymov.cz
E-mail: agricola@laznejachymov.cz
NABÍZÍME VÁM TAKÉ ŠIROKÝ VÝBĚR RELAXAČNÍCH A SPORTOVNÍCH MASÁŽÍ,
KOUPELÍ A DALŠÍCH PROCEDUR. V BUDOVĚ SE TAKÉ NACHÁZÍ AQUACENTRUM
S TOBOGÁNEM A SAUNAMI. BLIŽŠÍ INFORMACE NA RECEPCI AGRICOLA.

HLEDÁ
se
Yetti!

Informační centrum Jáchymov
spolu s
Komisí kulturní, lázeňství a cestovního ruchu Jáchymov
pořádají

v neděli 23.1.2011 od 14.00 hodin
zimní radovánky pro děti a dospělé
Pozor změna: začátek na Informačním centru v
Jáchymově
Vezměte si každý svůj sněžný prostředek!

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov
Záchranná služba
Okresní ohlašovna požárů
Nemocnice Ostrov
Pohotovost – 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)
353 612 500
353 612 500
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, Jiřina Pospíšilová 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
8.00 - 11.30 hodin
ÚT
8.00 – 11.30 hodin
ST
13.30 - 18.00
ČT
8.00 - 11.30 hodin
PÁ
8.00 - 11.30 hodin
___________________________________________________________________________

ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
PLDD MUDr. Kadleček
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

TEL.: 353 811 547

7.30 – 11.00 hodin
13.00 – 15.30 hodin
pouze zvaní (Jáchymov, Mariánská)
13.00 – 15.30 hodin
7.30 - 11.00 hodin

Kontakty na Městský úřad Jáchymov
Sídlo
Telefon
Fax
WWW
E-mail
Starosta

Místostarostka

Tajemnice

MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1
362 51 JÁCHYMOV
+420 353 808 111
+420 353 808 112
www.mestojachymov.cz
podatelna@mestojachymov.cz
Ing. Bronislav Grulich
tel.: +420 353 808 113;
E-mail: grulich@mestojachymov.cz
Ingeborg Štiková,
tel.: +420 353808114;
E-amil: stikova@mestojachymov.cz
Annamarie Viková, tel.: +420 353 808 115
E-mail: vikova@mestojachymov.cz

Odbor hospodářsko správní
Jméno

činnosti

Hadarava 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

E-mail

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
Křížová
Adéla
Anna
Punčochářová

činnosti
vedoucí

E-mail
krejcova@mestojachymov.cz

telefon
353 808 129

dveře/poschodí
10 / 1

S.

krizova@mestojachymov.cz

353 808 132

10 / 1

puncocharova@mestojachymov 353 808 116

10/1

S.

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

