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VÍTE, ŽE?
Letošní podzim je plný slunce a krásně
zbarveného listí, procházky ve městě
i v přírodě jsou velkým zážitkem a
člověka při nich napadá spousta
otázek: Proč stromy vlastně ztrácejí
listí?
Ztráta listů opadavých stromů je
v přírodě jev tak nápadný a
pravidelný, že podle něj dostal listopad
své jméno. Hlavním důvodem, proč
stromům každoročně listí opadává, je
uchování vlhkosti. Široké listy mají
značné
povrchové
plochy
a
vypařováním
vydávají
obrovské
množství vlhkosti. V zimě při zamrzlé
půdě ustane zásobování kořenů vláhou
a uchování vody se stane prvořadou
záležitostí.
Za RR Petra Javůrková
převzato z http://www.veronica.cz/
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
23. zasedání rady města ze dne 4. října 2016:
 schválila jako dodavatele prací spojených s organizací výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce historických prostor
radnice na expozici knihovny latinské školy“ – stavební část firmu PFI. s.r.o.
za cenu 45 980,- Kč včetně DPH
 schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě REKONSTRUKCE ČÁSTI 1. PP RADNICE
V JÁCHYMOVĚ
 schválila nabídku firmy Závodný Josef – Montáže elektro na realizaci VO na
schodišti za panelovými domy za cenu 60 544,16 Kč bez DPH a pověřuje OHS
vystavením objednávky
24. zasedání rady města ze dne 18. října 2016:
 schválila Provozní řád SSK AVZO (střelnice), a to: pondělí až pátek od 9 hod.
– 16 hod.; sobota od 9 hod. – 14 hod.; neděle zavřeno
 vzala na vědomí výpověď ze smlouvy č. 01/11 na pronájem autobusových
čekáren v lázeňské části města podanou LL Jáchymov a.s. Platnost smlouvy
končí ke dni 31. 12. 2016
 doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností dle připomínek
 doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města
Jáchymov

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 2. 11. 2016 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov –
přízemí – zasedací místnost

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 9. 11. 2016 od 17.00 hod na
MěÚ Jáchymov – přízemí – zasedací místnost

DOVOLENÁ MUDr. Erika Handrychová
Ve dnech 24. 11. – 13. 12. 2016 bude ordinace z důvodu dovolené uzavřena.
Nezapomeňte si včas doplnit užívané léky. Děkujeme za pochopení.

KVĚTINÁŘSTVÍ V JÁCHYMOVĚ
Upozorňujeme, že v budově Kulturního domu je pro Vás opět otevřeno květinářství.

ŠKOLNÍ NOVINY
HAPPENING - „PADÁ LISTÍ PADÁ“
Dne 15. 10. 2016 proběhlo u ZŠ M. C.
Sklodowské Jáchymov výtvarné odpoledne.
Počasí nám přálo a všichni jsme si to náramně
užili. Rodiče se vrátili do svých dětských let. Děti
byly spokojené a nadšené. Největší zábavou pro ně
bylo sprejování pomocí šablon na folii
a obtiskování listů na obrovský papír. Neposedné
barvy občas skončily i na těle nějakého dítka.
Úspěch měl také pěvecký sbor naší školy Ma Cu
S Chorous pod vedením paní učitelky Kateřiny
Kalvasové.
Na fotografie z akce se můžete podívat na Fb
Základní-škola-Marie-Curie-Sklodowské - Jáchy
mov.
Těším se na další setkání.
Petra Prokůpková

VE ŠKOLCE TO ŽIJE!
Léto a prázdniny utekly jako voda a 1. září začal opět nový školní rok. Tak jako do
školy šli noví prvňáčci, tak i k nám do školky nastoupily nové děti, ponejvíce do třídy
Sluníček. Slzičky byly, ale postupně slzavá údolí vysychají. Díky trpělivosti
a různorodé tvořivé práci učitelek vznikají první výtvarné práce, které si mohou
rodiče a přátelé MŠ prohlédnout v našich šatnách.
Jedna ze soutěží, do které jsme se
zapojili, se jmenuje „SOUTĚŽ PEZ
– SPORTUJEME RÁDI“. Všechna
soutěžní díla budou zveřejněna na:
http://www.pez.cz/. Hlasovat pro ně
můžete v termínu od 11. 11. do
9. 12. 2016. Odměnou za zapojení
se do této soutěže pro naše děti byl
skákací hrad, ve kterém se
vydováděly a vyskákaly v pátek
23. 9. Aby dětem nezmizel úsměv
z tváří, připravujeme pro ně další
akce, o kterých Vás budeme
průběžně informovat.
Kolektiv učitelek MŠ

ŠKOLKA NA EXKURZI V EKOCENTRU
Dne 12.10 vyrazila autobusem třída Kytiček do Ostrova, kde navštívila
EKOCENTRUM, které je plné zvířátek. Některé děti tu už byly, většina ale ne.
V pavilonu jsme se seznámili a pozorovali vodní želvy při krmení, kajmana, leguány,
hady, myši, pavouky a mývala. Ve venkovních voliérách jsme si prohlédli papoušky,
výra, zlaté bažanty, králíčky všeho druhu a kozy. Po celou dobu prohlídky se nám
věnovaly pracovnice Ekocentra s vedoucí pí. Žemličkovou, které tímto chceme ještě
jednou poděkovat. Cestou na autobus jsme se prošli ostrovským parkem, viděli
obrovské, prázdné čapí hnízdo, snažili se roztočit otáčivé kameny, hledali kaštany
a objevili kašnu. Byl krásný den, počasí nám přálo a děti byly plné dojmů a zážitků.
Určitě jsme tu nebyli naposledy.
učitelky Kytiček

PŘESPOLNÍ BĚH
5. října pořádala naše škola skupinu
okresního kola v přespolním běhu. Za typicky
podzimního počasí soutěžilo 50 žáků ve
čtyřech kategoriích. Závod se konal na
fotbalovém hřišti Panorama, kde jsme měli
výborné zázemí. V silné konkurenci ostrovské
a dvou karlovarských škol jsme vybojovali
třetí místo. V jednotlivcích si doběhl pro zlato
Martin Lešťan!
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy
těmto
žákům:
Karolína
Oťiepková,
Magdaléna Peteříková, Natálie Lebedová,
Filip Neumann, David Boudný, Tomáš Vik,
Štěpánka Kyjovská, Simona Hostýnková,
Sandra Hellmichová, Martin Fouček
a Michal Krul.
Mgr. Eva Fousová

TVOŘÍLEK
Tak jako vloni, tak i letos se děti
z Tvořílku ze ZŠ M. C. Sklodowské
Jáchymov zapojily do šití tašek pro
centrum Kašpar v Liberci na
benefiční
akci
„Ušij
tašku
a zaměstnej člověka“. Tašky budou
prodány a výdělek půjde na pomoc
nezaměstnaným lidem.
Tímto bych chtěla dětem poděkovat
za skvělou práci.

Petra Prokůpková

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková
organizace přijme učitele/učitelku pro 2. stupeň ZŠ - aprobace ČJ s kombinací DĚ,
ZE, VV a ČSP na částečný úvazek 0,500. Od školního roku 2017/2018 plný pracovní
úvazek. Nástup ihned. Zařazení do platové třídy a stupně 12.1. Podmínka:
vysokoškolské studium.
Více informací na tel. č.: 608 163 302. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail
smetanova.evik@seznam.cz.

KROUŽKY
Vážení rodiče,
v měsíci září jsme nabídli všem zájemcům kroužky, které by mohly na naší
škole fungovat. Celkem jich bylo 14. Bohužel jsme se setkali s nízkým zájmem až
nezájmem. Od října pracují pouze tyto kroužky:
•
•
•

Tvořílek
Rytmická cvičení
Curie-Movie

•
•
•

Atletický
Sborový zpěv
Keramický

Fotografický kroužek jsme pro malý zájem spojili s kroužkem Curie-Movie.
Kroužky Matematika Hejný, Tvořivé dílny, Konverzace AJ pro méně i více pokročilé,
Logopedické kroužky, Historický kroužek jsme neotevřeli.
Doufám, že v příštím školním roce budeme moci nabídnout stejný počet
a hlavně, že se setkáme s větším počtem zájemců.
Chci touto cestou poděkovat všem vedoucím kroužků, kteří již s dětmi pracují,
ale také těm, kteří kroužek neprovozují a byli ochotni věnovat dětem svůj volný čas.
Mgr. Drahuše Nováková

CO SE U NÁS UDÁLO?
Měsíc říjen byl kulturně velice zajímavý pro všechny věkové kategorie. Na své si
přišli určitě všichni. Pojďme se podívat, co se vše událo. Začalo se večerem pro
seniory, milé setkání dříve narozených. Sál bývalé restaurace byl plný, připraveno
bylo malé občerstvení a každý návštěvník obdržel z rukou pana starosty a paní
místostarostky kytičku. K tanci zahrála hudba pana Hejského. Tímto ale akce pro
seniory neskončily. Devatenáctého října se vydali na zájezd do zámku a pivovaru
v Chyši. Za doprovodu a velice příjemného a neformálního výkladu Ing. Lažanského
si prohlédli zámek, navštívili výrobu piva s degustací a pivovar. Zájezd zakončili
obědem v pivovaru a po prohlídce zámeckého parku se vydali na cestu zpět. Měli
jsme veliké štěstí. Z Jáchymova se odjíždělo za deště, po příjezdu do Chyše na nás
vykouklo sluníčko a provázelo nás celou cestu. Při návratu do Jáchymova opět
pršelo.
Na své si přišly také děti. Pro ty byly připraveny také dvě akce. Začali jsme již
tradiční Drakiádou, která se konala 9. října na Klobouku. Vše vypadalo, že draci
vůbec nebudou létat, úplné bezvětří. Ve tři hodiny odpoledne se rozfoukal vítr a draci
se rozlétali nad Kloboukem. Opět se soutěžilo o nejdéle létajícího a doma vyrobeného
draka. Cenu doma vyrobeného draka v letošním roce obdržel Míša Behr, druhá byla
Andulka Lišková a třetí místo obsadila Kája Lepičová. Nejdéle se drak vznášel Káje
Lepičů, druhé místo patřilo Kryštofu Jakabovi a třetí nejdéle létající drak byl Lucinky
Červené. Malou sladkou odměnu a diplom obdržel každý účastník. Ve čtyři hodiny
vítr opět ustal a tak jsme se vydali na cestu domů. Na Klobouk se s draky vrátíme
zase příští rok.
Druhou akcí pro děti byl „Dětský maraton“, který se konal 16. října na cyklostezce.
Je to novinka a připravili jsme ji ve spolupráci se základní školou Jáchymov. Ráno se
na nás usmálo sluníčko a provázelo nás celý maraton. Na start se postavilo 47 dětí
rozdělených do deseti věkových kategorií na chlapce a dívky. Nejmladšímu
závodníkovi byly tři roky. Celou trať se závodníky několikrát proběhl také pan Karel
Hellmich, bylo to velice příjemné a jeho slova „máme šikovné talenty“ zahřály.
Každý účastník obdržel medaili, diplom, vítězové ještě dárkovou taštičku. Akce se
velice podařila a dokonce projevili zájem i někteří dospěláci a padl dokonce návrh na
štafetový maraton  Tak uvidíme příští rok.
Poslední akcí byl nohejbal. Konal se v tělocvičně TJ Jáchymov. Bylo dobře, že byl
přesunut, venku celý den pršelo. Chlapi vše připravili, tělocvična je vymalovaná,
jenom ještě teplo tam chybí. Toto ale vůbec nezkazilo nádhernou atmosféru sedmi
týmům a divákům, kteří se dostavili. Začalo se v 14.00 hodin a končilo pozdě večer.
Zápasy byly velice zajímavé a dlouhé výměny zkušených hráčů byly odměněny
potleskem. Každý tým obdržel malou cenu v podobě Jáchymovského piva a oceněny
byly samozřejmě první tři týmy poháry a dárkovými balíčky. Na třetím místě se
umístil tým ABERTAMY, druhé místo patřilo FUGAS TEAMU a vítězi se stal tým
BOLAVÉ KOLENO.

Moc děkuji za spolupráci jáchymovským hasičům, kteří se všemi akcemi pomohli - jak
připravit trať, tak s občerstvením, ZŠ Jáchymov a jmenovitě paní učitelce
Mgr. Fousové, TJ Jáchymov a členům kulturní komise, kteří přišli pomoci.
Za IKC Anna Plačková

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

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st-ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.
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, „Hudba v Krušnohoří“.

Přednáška: Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik
Sobota 12. 11. 2016 od 16.00 hodin
Přednášející doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. z Ústavu světových dějin Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy a Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměří zejména na zahraniční politiku
Zikmunda Lucemburského s přihlédnutím k vedlejším zemím České koruny a na
osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož rodina se díky službě Zikmundovi
stala na dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního Karlovarského kraje.
Přednáška je součástí cyklu přednášek Národního památkového ústavu v Lokti
mapující aktivity lucemburské dynastie na českém trůně v rámci oslav 700 letého
výroční narození Karla IV.

Křest knihy s oceněním autora: Jan Hloušek - Jáchymov Joachimsthal
Sobota 26. 11. 2016 od 16.00 hodin
Jan Hloušek (1950 - 2014), jedna z významných osobností novodobé jáchymovské
historie, mineralog, badatel a jáchymovský patriot, napsal obsáhlé dílo, které se
zabývá velice podrobně historií Jáchymova. Kniha přináší ucelený pohled na místní
historii, geologii i botaniku. Autorovým záměrem bylo pozvednout slávu a jedinečnost
Jáchymova z prachu zapomnění. Více informací na www.jachymov-joachimsthal.cz.
Při příležitosti křtu knihy udělí Město Jáchymov Janu Hlouškovi jako ocenění jeho
celoživotní práce spjaté s Jáchymovem Čestné občanství.

Panelová výstava: Karel IV. a Nové Čechy
12. 11. - 30. 11. 2016
Výstava mapuje aktivity lucemburské dynastie na českém trůně. Výstavu připravil
Památkový ústav v Lokti.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE 27. 11.
DPS
24. 11.

13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

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

KULTURNÍ PROGRAM LISTOPAD 2016
RADIUM PALACE
3. 11. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
MUSICA DOLCE VITA – MOZARTOVO TAJEMSTVÍ
Koncert u příležitosti 260. výročí narození W. A. Mozarta. V programu zazní díla
členů rodiny – otce Leopolda, samotného Wolfganga, ale i jeho syna Franze Xavera,
a dalších. Posluchače zaujmou nejen perličky z doby génia, ale odnesou si z koncertu
i recept na nejoblíbenější Mozartův dezert vytvořený a dodnes podávaný v Salcburku.
Účinkující: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka
Šolcová – harfa.
5. 11. sobota 10:00 – 17:00 hod.
sál
vstupné zdarma
JARMARK a ukázka řemesel – paličkování, řezbář, malba na sklo, patchwork,
batikování, kosmetika, ručně vyráběné, hračky, doplňky, šperky, kosmetické
přípravky z Lékárny Annaberg, Priessnitzovy zábaly, voňavé perníčky, výrobky
z pedigu a další.
10. 11. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 100 Kč
SWING PARTY BAND
Kapela, dá-li se toto sdružení nadšenců pro swingová podání skladeb třicátých až
šedesátých let minulého století nazvat, vznikla již před pětadvaceti roky v Karlových
Varech ve zcela jiném nástrojovém složení, nežli je složení nynější a také vystupovala
pod jiným názvem, a to Karlovarský odpad, hrál zde akordeon, tenorové banjo,
kontrabas, sólová kytara a housle. Posledně jmenované housle zůstaly v nynější
sestavě dodnes jako jediný původní nástroj. Současné obsazení: Sólo kytara - Daniel
Půža, kontrabas - Pavel Hudy, bicí souprava - Roland Sewald a housle - Stanislav
Sloup.

BĚHOUNEK
1. 11. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
vstup volný
OD KLASIKY K JAZZU
V podání klavíristy Igora Kotova, absolventa moskevské konzervatoře, uslyšíte
známé klasické a jazzové skladby.
8. 11. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 130 Kč
JAKUB PUSTINA ZPÍVÁ SLAVNÉ ITALSKÉ A ŠPANĚLSKÉ PÍSNĚ
Talentovaný, charismatický pěvec, vítěz řady pěveckých soutěží zpíval po boku Petera
Dvorského, Josého Cury nebo Evy Urbanové. Účastnil se prestižního festivalu
Richarda Wagnera v Bayreuthu. Koncertoval v řadě evropských států. Klavírní
doprovod a skladby pro sólový klavír: Jiří Hrubý - /Brno/ - klavírista, hudební
pedagog a korepetitor.
18. 11. pátek 19:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM a módní přehlídkou ve stylu „ retro“
Taneční a stepařský retro-program s dobovou módní přehlídkou z přelomu století
a 1. republiky v podání Centra tance Harmonie z Karlových Varů. Těšit se můžete na
francouzský kankán, charleston, kabaretní tance – Mack the Knife, swing, step —
dobové kostýmy, účesy a rekvizity. K tanci a poslechu hraje Duo Sunny a Tony.
22. 11. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Teplické hudební seskupení hraje převážně swingovou hudbu ve vlastních aranžích.
V příjemném akustickém provedení uslyšíte skladby swingových velikánů jako
G. Millera, D. Ellingtona nebo G. Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava Ježka,
Alfonse Jindry a mnoha dalších.

AGRICOLA
11. 11. pátek 18:00 hod.

sraz u mateřské školy Jáchymov střed
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Lampionový průvod startuje od mateřské školy Jáchymov střed v 18:30 hod., směr
hotel Běhounek, dále lázeňské centrum Agricola, za doprovodu bubeníků ze ZUŠ
Ostrov. Pět nejhezčích lampionů bude oceněno, malou pozornost dostanou všechny
děti, které přišly do průvodu s lampionem. Příjezd sv. Martina na bílém koni k LC
Agricola. Následuje svatomartinská scénka v podání dětí ze ZUŠ Ostrov, žehnání
vína a další doprovodný program. Hudební doprovod v podání Miroslava
Zábranského a Rudolfa Přibila, country skupiny Bylo nás 7, cimbálovky Jirkovák.
Možnost zakoupení lampionu v předprodeji za 30,- Kč u programových specialistek.
Svařené víno a malé občerstvení za příznivé ceny.

CURIE - KAVÁRNA
1. 11. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 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–Szardas
15. 11. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
OPERA, OPERETA, FILMOVÉ MELODIE A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech hudebních žánrů. Uslyšíte něco
málo z opery a trochu více z operety. Vévodit však budou známé filmové melodie
a muzikálové písně. To vše v podání Jany Štěrbové, mimořádně talentované
sopranistky, která se po dvouletém angažmá ve Státní opeře Praha věnuje koncertní
činnosti doma i v zahraničí.
17. 11. čtvrtek 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
„PÍSNĚ SAMETOVÉHO LISTOPADU“
Současná generace mladých interpretů vyrostla již ve svobodné demokratické zemi
a dobu před „sametem“ zažila ve svém dětství nebo dospívání. Oba pěvečtí interpreti
koncertu Kateřina Bodláková a Jan Jirmásek, byli v revoluční době ještě v dětském
věku, avšak rádi posluchačům předvedou, že jejich vztah k písním Karla Kryla,
Jaroslava Hutky, Marty Kubišové i Waldemara Matušky je pro ně živý.
29. 11. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

JEDNOTKA FRANTIŠKA KŮSE
Swingové melodie v podání JFK (Jednotka Františka Kůse) František Kůs - zpěv,
saxofon, Květa Teturová - klarinet, zpěv, Jaromír Hrubý - kontrabas.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 11. středa 19:30

vstupné 70 Kč

STÁŽISTA
Komedie / USA / 2015 / 121 min
Robert De Niro hraje ve filmu Bena Whittakera, 70letého vdovce, který si uvědomil,
že odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit se
znovu do hry a stane se vedoucím stážistou módního webu, který založila a provozuje
Jules Ostinová (Anne Hathaway). Hrají: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene
Russo, Anders Holm...

5. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

SMRTELNÉ HISTORKY
Animovaný / Povídkový / Česko / Slovensko / 2016 / 80 min / od 12 let
Smrtelné historky jsou trikový povídkový celovečerní film, který kombinuje hrané
akce s 3D a 2D animací, vedenou loutkou a zadní projekcí. Skládá se ze tří příběhů
Dědek Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří krátkých blackoutů Na draka. Každá část
filmu je vyrobena jinou technologií a je jiného žánru. Hrají: Jan Budař, Pavel
Landovský, Jan Bubeníček...
9. 11. středa 19:30

vstupné 70 Kč

SNOW FILM FEST
138 min
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese SNOW FILM
FEST. Filmy: Tamara, Sibiřský Traverz, Expedice Švédsko, Bulharské bílé zlato.
12. 11. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

TOM A JERRY: LOUSKÁČEK
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2007 / 46 min
V opuštěné budově opery vysloví Jerry přání o své touze zde vystoupit a jeho sen se
splní. Objeví se v kouzelném světě, kde není nic nemožné: uvidí les lízátek, zpívající
sněhové vločky i oživlé hračky! Potká spoustu nových přátel a při tanci s balerínou
z hudební krabičky je tím nejšťastnějším myšákem na světě.
12. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

KOMICI s.r.o. THE TOUR
Road movie / Komedie / Česko / 2016 / 95 min / od 12 let
Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla! Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha,
Nedvěd a Ruda z Ostravy projíždějí republikou. Jejich standup show plní ty největší
sály. Film Juraje Šajmoviče Komici s.r.o. The Tour je ale hlavně o tom, co se
Komikům po cestě přihodí a jací jsou mimo pódium. Hrají: Miloš Knor, Lukáš
Pavlásek, Tomáš Matonoha, Ester Kočičková...
16. 11. středa 17:00, 19:30,

vstupné 70 Kč

KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy / USA / 2016 /105 min
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), člověčí mládě vychované
v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese
jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí
cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává se na
dobrodružnou cestu plnou poznání...

19. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

BRATŘÍČEK KAREL
Životopisný / Drama / Historický / Česko / 2016 / 79 min
„Bratříček Kryl“ ukazuje tragické osudy legendy dvou československých revolucí –
1968 a 1989. Dokument přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla Kryla
a představí zajímavé archivy, které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Texty jeho
písní jsou dodnes aktuální. Celovečerní dokumentární film o významné postavě
českého barda na pozadí evropských dějin 20. století vznikl v česko-polské
koprodukci.
23. 11. středa 19:30

vstupné 70 Kč

SNOW FILM FEST
117 min
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese SNOW FILM
FEST. Filmy: Whiskey Berber, Ledy a přílivy, Bílé objetí.
26. 11. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný / USA / 2016 / 98 min
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár
výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří
v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí
záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za
lubem a svůj ostrov před nimi zachránit.
26. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

TENKRÁT V RÁJI
Drama / Česko / Slovensko / 2016 / 99 min
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana
vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích českých a německých
horolezců, do kterých osudově zasáhla těžká válečná doba Protektorátu. Hrají:
Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Jan Budař, Miroslav Etzler, Simona Stašová,
Jürgen Heinrich, Ondřej Havelka, Ladislav Mrkvička...
30. 11. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Rodinný / Dobrodružný / Německo / Švýcarsko / 2015 / 105 min
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s kamarádem
Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody švýcarských
Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je však náhle
konec... Hrají: Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann, Quirin Agrippi,
Hannelore Hoger...

KOLO PŘÍBĚHŮ
Milý čtenáři,
v suterénu jáchymovské radnice, v místnosti naproti informačnímu centru, kde
kdysi býval radniční sklípek, můžeš navštívit KOLO PŘÍBĚHŮ, které vzniklo jako
příspěvek jáchymovských patriotů k oslavám 500. výročí založení města Jáchymova
v roce 2016.
Práce na něm však započala již v roce 2015, kdy světlo světa spatřila základní
myšlenka sepsat příběhy lidí, kteří svým životem otiskli výraznou stopu
v jáchymovských dějinách.
Cílem není představit encyklopedické životopisné texty, ale pokusit se zachytit
lidský osud na pozadí běhu času, a to nejen tak zvaných velkých osobností (Štěpána
Šlika, Georgia Agricoly, Marie Curie-Sklodowské a dalších), ale také (ne)obyčejných
lidí, kteří se nikdy do žádné encyklopedie nedostali, z hlediska místních dějin však
jistě stojí za pozornost.
Uvedené myšlenky se ujala vzniklá redakční rada Kola příběhů, jejímž cílem je
na základě historických pramenů i orální historie pamětníků shromažďovat osudy
lidí, kteří se podíleli na běhu velkých i malých jáchymovských dějin, zaznamenávat je
do podoby příběhů a ukládat do modelu důlního kola. Smyslem však není vytvořit
ucelenou a uzavřenou galerii, ale pomyslně roztočit kolo osudů, do nějž budou stále
přibývat další a další příběhy.
Součástí našeho projektu se postupem času stal také oddíl Jáchymovská
mozaika. Do ní může přispívat každý, kdo ve svých vzpomínkách uchovává příběhy
jáchymovských osobností, o kterých je přesvědčen, že by neměly upadnout
v zapomnění. Stačí příspěvek nebo podnět vhodit do schránky umístěné u kola,
připsat kontaktní údaje a počkat, až se ozvou členové redakční rady. Druhým
způsobem je možnost poslat příspěvky na e-mailovou adresu kolo500@post.cz. Už
dnes je možné přečíst si medailony, které se do Kola příběhů dostaly právě touto
cestou.
Věříme, že prostřednictvím uváděných příběhů lze na historii našeho slavného
města nahlédnout tak trochu jiným pohledem, než bývá běžné, a poodkrýt tak to, co
chápeme jako duši dějin tvořenou duší člověka.
Za redakční radu (abecedně podle příjmení):
Petr Fiala
Oldřich Ježek
Vít Laitl
Jaroslav Ochec
Samuel Palán
Milada Palánová

Georgius Agricola (1494 - 1555)
V roce pětistého výročí města slaví 105.
narozeniny budova kdysi Císařsko-královského
ústavu pro radiotherapii. Mnozí návštěvníci
současného „Aqua centra Agricola“ často
hovoří o zařízení jako o „té Agricole“, aniž by
si byli vědomi, že feminizují příjmení významné
osobnosti jáchymovské historie, zakladatele
montánních věd, světově proslulého Georgia
Agricoly.
Narodil
se
v saském
Glauchau
(Hluchově) a základní vzdělání získal na
latinské škole ve Zwickau (Cvikově), do níž se
po studiích v Lipsku vrátil jako učitel a rektor.
Město ležící v blízkosti rudného revíru zřejmě
probudilo jeho budoucí zájem o hornictví. Než
k tomu však došlo, vrací se nejprve na univerzitu, aby se věnoval studiu filozofie a
lékařství, které dokončí jako doktor medicíny v italské Bologni. Roku 1527 přijímá
místo lékaře a lékárníka v Jáchymově. Proč právě zde, popisuje později ve svém
prvém spisu Bermanus:
[...] Jest to opravdu jen naše nevědomost a nedbalost, která způsobuje, že jest
nám mnoho věcí utajeno, že nám uniká upotřebení mnohých věcí. [...] Jakýpak potom
div, jestliže některé vředy, které by bylo možno ošetřit, nevyléčíme, poněvadž
dovedeme připravit jen velmi málo účinných náplastí, [...] jejichž hlavní součástkou
jsou metallica a jichž staří lékaři používali k prospěchu lidí. [...] A opravdu to byl
hlavní důvod, proč jsem se odebral do této krajny, která má nadbytek rud a kde tak
kvete hornictví. [...]
A jaký byl Agricolův dojem z prvého setkání s městem?
[...] Proboha, co tu budov a jak velikých! Pokrývají jednak celé údolí, jednak
jsou jakoby přilepeny na horských svazích po obou stranách údolí v takovém
množství, že to vypadá, jako kdyby se jedna budova o druhou opírala. Myslím, že se
dívám na některé z našich velkých měst, na příklad na Erfurt, nebo se mi dokonce
zdá, že vidím Prahu nebo veliká města italská Bolognu a Padovu. [...]
V mládí probuzený zájem o vše, co souviselo s činností odkrývající bohatství
ducha i země, byl díky Agricolově zvídavosti a pracovitosti korunován takovou sumou
znalostí, že se odhodlal sepsat „De re metallica libri XII“, tedy Dvanáct knih
o hornictví a hutnictví. Na díle pracoval dvě desetiletí, tiskem však vyšlo až rok po
jeho smrti. V Mathesiově Kronice města Jáchymova je u roku 1556 tento zápis:
Vyšla kniha Doktora Jiřího Agricoly, pro ni Basilius Werfing, měšťan v Údolí,
podal mnoho informací a dal pro ni narýsovat obrazy.
Stěžejním a životním Agricolovým dílem prostupuje myšlenka, která předvídá,
že stejně jako filozofie, teologie nebo lékařství také obor hornictví bude jednou
vyžadovat vysokoškolské vzdělání. Agricola však sotva mohl tušit, že zárodek

takového vzdělávání vznikne o dvě století později (roku 1716) právě v Jáchymově,
a to založením jedné z prvních báňských škol. Není proto divu, že se k odkazu
dávného jáchymovského lékaře a lékárníka hlásí Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava, která u příležitosti 500. výročí Agricolova narození v roce 1994
začala udělovat pamětní medaili za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci
nazvanou Agricolovým jménem.
Výročí bylo tehdy navíc zařazeno mezi světová kulturní jubilea. Jáchymov jej uctil
výstavou v kulturním domě a ve spolupráci s vládními představiteli sousedního Saska
také odhalením pomníku v lázeňské čtvrti na Agricolově náměstí.
Smutný autorův dovětek závěrem: Pomník tvořila
bronzová deska s Agricolovým portrétem. Počátkem 21.
století však byla odcizena. Zda na objednávku nějakého
sběratele, nebo proto, aby ji zloděj zpeněžil v nějaké
sběrně, není známo.

Zapsal: Oldřich Ježek
Redigoval: Vít Laitl
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PENSION „U ŠLIKA“
Tř. Dukelských hrdinů 335, Jáchymov

Telefon: 733 356 575, Pavel Novotný
OTEVÍRACÍ DOBA
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

od 11.00 – 14.00 hod.
od 11.00 – 14.00 hod.
od 11.00 – 14.00 hod.
od 11.00 – 14.00 hod.
od 11.00 – 14.00 hod.

od 16.00 hod.
od 16.00 hod.
od 16.00 hod.
od 16.00 hod.

SO
NE

od 12.00 – 14.00 hod.
od 12.00 – 14.00 hod.

od 16.00 hod.
od 16.00 hod.

UBYTOVÁNÍ
400,- Kč osoba/ snídaně

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Tradiční česká jídla

HASIČI JÁCHYMOV
Hasiči v září a říjnu dokončili ligové soutěže. Mladí hasiči se zúčastnili
Jáchymovského poháru, který se konal na Eduardu a závodila zde přípravka, dvě
mladší družstva a družstvo starších žáků. Běžel se také závod jednotlivců na 60 metrů
s překážkami. Přípravka obsadila první místo, starší žáci byli čtvrtí a mladší družstva
se umístila na sedmém a osmém
místě. V běhu na 60m vyhrála
v mladší kategorii členka našeho
týmu Pavla Petříková a druhé místo
ve starších žácích obsadil Kamil
Plaček. V říjnu se zúčastnili
závěrečného vyhodnocení krajské
ligy u Intersparu. Tady přípravka
obsadila v pohárové soutěži prvé
místo a celkově se umístili na místě
druhém. Mladší týmy obsadily opět
šesté a sedmé místo a starší
družstvo obsadilo příčku šestou.
V polovině října se konalo v Sadově
první kolo hry Plamen. Tady jsme
postavili dva týmy mladší kategorie a jeden tým starších žáků. Máme úplně nová
družstva, mladší žáci přestoupili do staršího týmu a starší žáci odešli na střední školy
– internáty. Takže pro letošní rok nebudeme mít družstva dorostu. A jak si vedla tato
družstva na podzimním kole? Nad očekávání! Starší žáci se umístili na krásném
čtvrtém místě v obou disciplínách a do jarního kola postupují ze čtvrtého místa z osmi
soutěžních týmů. A mladší družstva, tady se na start postavilo dvanáct soutěžních
družstev a naši žáci se umístili na místě sedmém a místě dvanáctém. Moc bych chtěla
poděkovat za výpomoc rodičům, kteří se mnou do Sadova jeli a věřím, že si závody
také užili.
Dospěláci také zakončili letošní závodní sezonu závody v Nejdku a u Intersparu,
ženy se zde umístily na druhém místě a družstvo chlapů mělo smůlu, nepodařil se jim
na poprvé sací koš, tak je medaile letos nečekala a skončili bramboroví. V Nejdku se
umístili ženy na místě šestém a muži na místě sedmém. Členové SDH a jednotky poté
pomáhali na akcích pořádané městem a připravili volební místnost v hasičárně.
Členové jednotky pokračovali v dalším cyklickém školení, úklidu a údržbě
akceschopnosti jednotky. Zasahovali v těchto měsících při třech dopravních
nehodách, dvakrát u požáru z toho jeden byl planý poplach. Dvakrát pomáhali při
odstranění obtížného hmyzu. Desátého září se zúčastnili velkého prověřovacího
cvičení na Klínovci.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Druhý říjnový víkend se část našich skautů zúčastnila zážitkového praktického
rádcovského kurzu. Již v pátek večer se v nově vytvořených několikačlenných
skupinkách spolu s do té doby neznámými kamarády vydali na cestu z Lokte
a Sokolova do Horního Slavkova. Cesta nebyla snadná, ale s pomocí mapy to všichni
úspěšně zvládli. V průběhu víkendu se zabývali tábornickými dovednostmi
a orientací. Kurz pokračuje ještě prodlouženým víkendem v listopadu.
O tomtéž víkendu v sobotu proběhl řádný volební sněm naše skautského střediska. Po
volbách ovšem zůstává složení střediskové rady v podstatě nezměněno.
Již tradičně se vždy třetí sobotu v říjnu účastníme akce s názvem JOTA-JOTI na
Blatenském vrchu. Prostřednictvím krátkovlnné vysílací stanice a kvalitních antén
provádíme spojení se skauty z mnoha evropských i mimoevropských zemí. Vypravili
jsme se také na krátký výlet po okolí, zkusili si postavit několik jednoduchých
elektronických obvodů i základy programování. Přišli nás také navštívit kolegové
radioamatéři z Německa, se kterými jsme o několik hodin dříve udělali spojení... Celý
den utekl opět jako voda, tak zase za rok!
Fotografie z naší činnosti naleznete ve střediskové fotogalerii
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth, vedoucí střediska

FOTOHÁDANKA
Kde můžete spatřit tento
portál?
A/ na lékárně
B/ na bývalé škole
C/ na lázeňském domě Praha
Odpověď z říjnového čísla:
A/ u Šlikova parku

Na odpovědi se těšíme do 20. listopadu.
Za RR Ladislava Kulhavá

KONTAKTY NA MĚÚ JÁCHYMOV
Sídlo

MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1
362 51 JÁCHYMOV

Telefon
Fax
WWW
E-mail
Starosta

+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

Místostarostka

Tajemnice
Odbor hospodářsko správní
Jméno
činnosti

E-mail

telefon

Hadrava Jan vedoucí OHS
hadrava@mestojachymov.cz
353 808 130
Hellmichová
5.
hellmichova@mestojachymov.cz 353 808 133
Eva
Hynková Soňa
1.
hynkova@mestojachymov.cz
353 808 126
Ing. Dlouhá
5.
dlouha@mestojachymov.cz
353 808 117
Nicole
Trylčová Marie
2.
trylcova@mestojachymov.cz
353 808 120
Kožušník
6.
kozusnik@mestojachymov.cz
353 808 118
Luboš
Stradiot
správce
353 808 125
Stanislav
Šlehoferová
4.
slehoferova@mestojachymov.cz 353808119
Martina
Strnadová
3.
strnadova@mestojachymov.cz 353808121
Adéla
Bláhová
blahova@mestojachymov.cz
353 808 130
Karla
Odbor stavebního úřadu
Jméno
činnosti
Krejčová
vedoucí
Lýdia
Punčochářová
S.
Anna

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

E-mail
krejcova@mestojachymov.cz

telefon
353 808 129

dveře/poschodí
10 / 1

puncocharova@mestojachymov

353 808 116

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, 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

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov

353 811 158, 735 788 291

Záchranná služba

155

Okresní ohlašovna požárů

150, 950 370 112 (Karlovy Vary)

Nemocnice Ostrov recepce

353 364 255

Ústředna nemocnice

353 364 111

Rychlá záchranná služba K. Vary

353 232 000

Ohlašovna požárů

353 811 158, 950 370 112, 150, 112

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

Služby Jáchymov

353 811 283, 721 580 365
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
ST
ČT

7.30 - 11.30 hodin
13.00 - 18.00 hodin - plánované vyšetření
13.00 - 17.00 hodin

________________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht, TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.30 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08.00 – 9.00 akutní případy 9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti
08.00 – 9.00 akutní případy 9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti
08.00 – 9.00 akutní případy 9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti
13.00 – 14.00 akutní případy 14.00 – 18.00 hodin objednaní pacienti
08.00 – 9.00 akutní případy 9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti

