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VÍTE, ŽE?
Halloween je anglosaský lidový svátek,
který se slaví 31. října, tedy den před
křesťanským svátkem
Všech
svatých,
z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se
oblékají do strašidelných kostýmů a chodí
od domu k domu s tradičním
pořekadlem „Koledu, nebo vám něco
provedu „a „koledují“ o sladkosti. Svátek
se slaví většinou v anglicky mluvících
zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké
Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu
aj. Název vznikl zkrácením anglického „All
Hallows' Evening“, tedy „Předvečer Všech
svatých“. Tradičními znaky Halloweenu
jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř,
dále čarodějky, duchové, černé kočky,
košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři
atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová. V České republice nejde o tradiční
svátek.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
21. zasedání rady města ze dne 6. září 2016:
 schválila Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání
s KÚKK a pověřila starostu k podepsání smlouvy
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby „Dopravní
řešení a rekonstrukce ul. Mincovní v Jáchymově firmu COLAS CZ, a.s., Ke
Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ 25317628 za cenu 6 844 276,89 Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. V případě, že
z jakýchkoli důvodů nedojde k podpisu smlouvy s firmou COLAS CZ, a.s,,
tak nastupuje druhý v pořadí, tj. firma STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, za cenu 7 261 598, 13 Kč bez DPH
 odložila do příštího jednání RM schválení Obecně závazné vyhlášky
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
22. zasedání rady města ze dne 20. září 2016:
 schválila nabídku Ing. arch. Jaroslava Egerta na projektovou přípravu oprava
fasády č.p. 4 za cenu 35 332,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 schválila nabídku Ing. arch. Egerta na projektovou přípravu odvodnění domu
čp. 496 za cenu 38 841,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 schválila nabídku firmy AZ Consult spol. s.r.o. na projektovou přípravu
rekonstrukce vozovky v ul. Hornické za cenu 82 098,50 Kč a pověřuje OHS
vystavením objednávky
 schválila nabídku firmy AZ Consult spol. s.r.o. na projektovou přípravu
rekonstrukce vozovky Husovy a Žižkovy za cenu 164 378,50 Kč a pověřuje
OHS vystavením objednávky
 schválila nabídku pana ing. Havlana, Horní Ždár na TDI na stavbu „Dopravní
řešení a rekonstrukce komunikace ul. Mincovní v Jáchymově“ za cenu 108
174,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce
schodiště
z
nám.
Republiky
na
ul.
Šafaříkovu“,
firmu
Algon, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha, IČ 28420403 za cenu
1 444 194,00 bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
V případě, že z jakýchkoli důvodů nedojde k podpisu smlouvy s firmou Algon,
a.s., tak nastupuje druhý v pořadí, tj. firma Inkasta s.r.o., Hradecká 11212/9,
312 00 Plzeň, za cenu 1 699 000,00 Kč bez DPH

OZNÁMENÍ – INFORMAČNÍ CENTRUM
Upozorňujeme naše občany, že v úterý 4. 10. a ve středu 5. 10. bude Informační
centrum Jáchymov z důvodu Inventury uzavřeno. Nezapomeňte si včas vyřídit vše
potřebné. Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ
SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu v určených sobotách proběhne od 800 do
1700 hodin ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky – včetně kompresorů,
televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné elektrospotřebiče), dále bude svezen
velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce), staré pneumatiky, barvy, oleje a ředidla.
Upozorňujeme, že nebude odvezen komunální odpad!
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služby Jáchymov s.r.o. před domem v určený den a hodinu svozu pro jednotlivé
ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov jej odvezou. (Určené hodiny jsou orientační)
Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

8.10.2016

800 - 1000

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

8.10.2016

1000 - 1200

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

8.10.2016

1230 - 1400

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá Boženy
Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

8.10.2016

1400 – 1530

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

15.10.2016

1530 - 1700

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

15.10.2016

800 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

15.10.2016

1000 - 1200

K Lanovce, Palackého

15.10.2016

1230 - 1600

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

22.10.2016

800 - 1000

Mariánská

22.10.2016

1000 – 1200

Nové Město

22.10.2016

1230 - 1600

Suchá

Žádáme občany o dodržování data svozu pro jednotlivé ulice, a aby
neukládaly nepotřebné věci před datem svozů na ulice!

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly
technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první
kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst.
1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například
domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný
dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úřady s rozšířenou působností (u nás
Městský úřad Ostrov) chtít doklad o provedení kontroly (zda je kotel
v pořádku). Pokud doklad majitel nemovitosti nepředloží, může mu hrozit pokuta ve
výši 20 000 Kč. Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu
a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod
dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva
Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské
komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické
kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně
způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci
kotlů. Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na
odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=KVK. Případné dotazy můžete
i posílat na e-mail: zeleny@komora.cz (Hospodářská komora České republiky).
K srpnu 2016 působí v rámci celé ČR více jak 500 odborně způsobilých osob, které
jsou schopny realizovat kontrolu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva.
V Karlovarském kraji provádí kontrolu technického stavu kotlů celkem 29 osob.

PROVOZ KOTLŮ VE ZKRATCE

 Od 1. 1. 2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy
 Od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno
prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší
 Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní
třídy
 Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav
kotle (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední
vytápění), kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně
způsobilá osoba
Do konce roku 2016 jsou provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů povinni
zajistit první kontroly technického stavu a provozu zdroje. Kontroly musí provádět
odborně způsobilá osoba. Jejich seznam právě zveřejnila Hospodářská komora
a počítá s jeho průběžnou aktualizací.
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=KVK

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY OD 1. 10. 2016
MUDr. Cikhardtová Jaroslava
Pondělí
08.00 – 9.00 akutní případy
9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti
Úterý
08.00 – 9.00 akutní případy
9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti
Středa
08.00 – 9.00 akutní případy
9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti
Čtvrtek
13.00 – 14.00 akutní případy 14.00 – 18.00 hodin objednaní pacienti
odpolední ordinace přednostně pro zaměstnané
Pátek
08.00 – 9.00 akutní případy
9.00 – 13.00 hodin objednaní pacienti

OCENĚNÍ
Starosta města Jáchymov pan Ing. Bronislav Grulich se dne 22. září 2016 zúčastnil
v Klášteře premonstrátů v Teplé předávání cen v soutěži EZ- Liga Karlovarského
kraje za rok 2015. Ocenění se předávalo za účasti zástupců Karlovarského kraje
a společností EKO-KOM, a.s., Asekol, a.s. a ELEKTROWIN, a.s. Tato soutěž spočívá
v odevzdání co největšího počtu kilogramů vysloužilých elektrozařízení na jednoho
občana.
Město Jáchymov v soutěži EZ-Liga, vyhlášenou firmou Asekol, a.s. obsadilo
1. místo a pan starosta převzal šek v hodnotě 8.000,- Kč. V soutěži vyhlášenou firmou
ELEKTROWIN, a.s. v kategorii nad 1000 obyvatel se naše město umístilo na třetím
místě i zde pan starosta převzal šek v hodnotě 5.000,- Kč. Peníze budou použity na
provoz sběrného dvora v areálu Služeb města Jáchymov s.r.o.
Věříme, že se nám i v příštím roce společně podaří v těchto soutěžích opět umístit na
předních místech. Nejlépe na prvních místech.
Chtěli bychom tímto poděkovat Všem občanům, kteří využívají služeb sběrného
dvora a ukládají zde vše, co nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
V pátek 25. 11. 2016 od 16.00 hodin se uskuteční u kostela sv. Jáchyma rozsvěcení
vánočního stromu. Máte-li co nabídnout s vánoční tématikou, nebo chcete nabídnout
služby návštěvníkům v podobě pohostinství, přihlaste se nejpozději k 20. 11. 2016 na
Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či e-mailem. Tel.: 353 811 379,
e-mail: ic-jachymov@volny.cz.

REKLAMA
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant, ve všech
barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 5. října 2016
Jáchymov – autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

ŠKOLNÍ NOVINY

Pozvání na Happening - „Padá listí Padá“ Výtvarné odpoledne před školu.
- Zváni jsou všichni, celá rodina, včetně babiček a dědečků.
- Příležitost jak společně s rodinou strávit sobotní odpoledne.
- Pokus o vytvoření velkého podzimního obrazu.
- Vstupné- vlastní plochý štětec č.12 a více.
- Auta nechávejte pod školou, kvůli bezpečnosti vaší a vašich dětí.
- Také vystoupí pěvecký sbor naší školy MA. Cu. S. Chorous.
Sobota- 16.09.2016 od 14,30 do 16,00 h (při špatném počasí bude změna
vyhrazena, Fb, web.stránky)

MATRIKA

VZPOMÍNKA
Dne 14. října uplyne rok,
kdy nás ve věku 84 let navždy opustila
naše milovaná babička a maminka

paní Alena Šulcová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte prosím s námi.

CO SE U NÁS UDÁLO?
SLAVNOSTÍ OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
V průběhu minulého měsíce bylo v Jáchymově na cyklostezce v prostoru bývalého
nádraží postaveno street workoutové hřiště. Realizaci stavby předcházelo představení
plánu na výstavbu takového hřiště zastupitelstvu města Jáchymov na podzim roku
2015. V promítané prezentaci bylo poukázáno zejména na možnost eliminace
bezcílnosti mladých lidí, kteří z nudy inklinují k rizikovému chování zejména k užívání
alkoholu, kouření cigaret či experimentování s drogami a občas také k drobné
kriminalitě. Dále bylo poukázáno na skutečnost, že se bude jednat o zázemí pro
obyvatele ze všech sociálních vrstev, neboť za užívání hřiště, na rozdíl od posilovny,
nebude vybírán žádný poplatek. Prvořadým cílem však bylo dosáhnout
u jáchymovských dospívajících výměny alkoholu a drog za zdravý životní styl
s apelem na morálku, disciplínu a poctivost.
Po kladném stanovisku zastupitelů bylo Odborem hospodářsko správním města
Jáchymov zažádáno o dotaci na výstavbu hřiště. Bohužel této žádosti nebylo ze strany
Ministerstva vnitra vyhověno. Naštěstí v jáchymovském zastupitelstvu zasedají lidé,
kterým se myšlenka posilovacího hřiště natolik zalíbila, že uvolnili finanční
prostředky z rozpočtu města a stavbě hřiště dali zelenou. Celkové náklady na
výstavbu hřiště činily 400.000,- Kč.
Osobně doufám, že vynaložené prostředky nebudou pouhým vyhozením peněz
z okna a lidé všech věkových kategorií si na workoutové hřiště najdou cestu
a vzájemně se povzbudí při zvyšování fyzické kondice, která přináší nejen osobní
uspokojení, ale také pozitivní myšlení, kterého není mezi lidmi nikdy dostatek.
Martin Šikýř

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE 27. 10.
DPS
30. 10.

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

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.
Nová stálá výstava: Hudba v Krušnohoří
Stálou expozici rozšířila výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské
oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká
a lidová ztvárnění hudebního života.

Přednáška: Zážitky z cínařské oblasti Dartmoor v Anglii.
15. 10. 2016 od 17 hodin.
Nádhernou krajinu Dartmoor v jihozápadní Anglii, která je klasickou světovou
oblastí těžby a zpracování cínových rud, přiblíží geolog a patriot Krušných hor
RNDr. Petr Rojík a ředitel Muzea Sokolov Ing. Michael Rund. Geologická historie
Dartmooru je věrnou obdobou Krušných hor a Slavkovského lesa a krajina ukrývá

hornické stopy sahající z počátku 20. století zpátky přes novověk a středověk až do
antiky. Přednášku autoři doplní množstvím obrázků.
Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří
světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO
a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

GEOLOGICKÉ ODPOLEDNE V JÁCHYMOVSKÉ KRÁLOVSKÉ
MINCOVNĚ
V sobotu 3. září se v muzeu konala velice zajímavá akce. Byla věnována hlavně
dětem, ale na své si určitě přišli i rodiče. Již před 14. hodinou se začínali scházet
první zájemci. A pak všechny doslova pohltil svět minerálů. Děti dostaly kartičku, kde
jim organizátoři na stanovištích potvrzovali splnění úkolu. Mladí geologové zkoumali
tvrdost nerostů, hledali s baterkou v podzemí (sklepě muzea), rýžovali, prolézali
miništolou, hledali pomocí přístroje uranovou rudu a kreslili obrázky s tématem
hornictví. Po vylosování účastníci obdrželi upomínkové předměty a ještě se mohli
zúčastnit zajímavého povídání v expozici minerálů.
Velké poděkování patří zaměstnancům a příznivcům karlovarského a jáchymovského
muzea.
Ladislava Kulhavá

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený
v letech 1516 - 1520 nebyl jako jedna z mála budov
zničen rozsáhlým požárem na konci 19. století.
Zaujme vysokou sedlovou střechou krytou šindelem
ze 16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. Přijďte se podívat na skvost našeho
města.
V říjnu se konají prohlídky vždy v pondělí, středu a v pátek. Začátky jednotlivých
prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin, později nebudou návštěvníci vpuštěni.
Prohlídka trvá cca 45 min. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
PROHLÍDKA SE NEKONÁ v pondělí 3. 10., 24. 10., ve středu 5. 10. a v pátek
28. 10. 2016.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu v jiném termínu.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném, termínu.
Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

FOTOHÁDANKA
Prohlížíte si při procházce města fasády domů? Na kterém domě najdete tento
nápis a letopočet?
A/ u Šlikova parku
B/ na nám. Republiky
C/ naproti poště

Odpověď ze zářijového zpravodaje: B/ před vstupem do radnice.
Své odpovědi zasílejte do 20. 10. do Informačního centra.
Za RR Ladislava Kulhavá

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2016
RADIUM PALACE
6. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
LEGENDY ČESKÉ A SVĚTOVÉ POPULÁRNÍ HUDBY
Mimořádný koncert nevidomého zpěváka a klavíristy a absolventa Pražské
konzervatoře - Honzy Jareše za doprovodu předního jazzového instrumentalisty,
bubeníka Jaromíra Helešice. Uslyšíte známé a slavné skladby legend české a světové
populární hudby, např. Elvis Presley, Frank Sinatra, Elton John, Pavel Bobek ...
13. 10. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 150 Kč
RUSALKA
Zkrácená verze opery Rusalka od vynikajícího českého skladatele Antonína Dvořáka
v koncertní provedení. Účinkují sólisté Národního divadla a Divadla J. K. Tyla
v Plzni, v rolích: Rusalka - Eva Charvátová, Vodník – Jevgenij Šokalo, Princ –
Miloslav Pelikán a Cizí kněžna – Liana Sass + klavírní doprovod – prof. Karel
Friesl. Koncert uvádíme v českém a německém jazyce.
20. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
PAŘÍŽ PLNÁ FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ
Večer šansonů ve francouzském originále s klavírní improvizací v podání Svatavy
Luhanové Jirouškové – zpěv, Martiny Mudrové Reichové – klavír. Obě interpretky
působily hudebně v Paříži, pedagogicky působí na Konzervatoři v Plzni.

27. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZE SVATOBOŘIC – MISTŘÍNA
Muzikanti se především zaměřují na autentické podání písní a tanců kyjovské oblasti,
kde se narodili a kde žijí. Jejich repertoár je však mnohem bohatší, zahrnuje folklórní
hudbu i z dalších oblastí Moravy, z Čech, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Kapela
byla založená v roce 1964. V současné době hraje muzika v tomto obsazení: prim –
Pavel Varmuža, terc – Petr Varmuža, viol. kontra – Jiří Varmuža, kontrabas – Libor
Vacenovský, cimbál – Richard Mokrý, zpěv – Kateřina Martykánová (roz.
Varmužová).

BĚHOUNEK
5. 10. středa 19:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
TANEČNÍ VEČER S PROGRAMEM
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr. Během večera dvakrát vystoupí dámská stepařská
skupina “KLAPEM“ z Karlových Varů. Ochutnejte chuťovky, které pro Vás připravil
stravovací provoz - za příznivé ceny!
11. 10. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO HARMONIKA - Josef a Renáta
Pospíšilovi z Plzně známí mj. z TV Šlágr.
25. 10. úterý 19:30hod.

sál
vstupné 200 Kč
TŘI TENOŘI
Slavné operní árie, operetní melodie, muzikály, slavné italské a španělské písně
zpívají tři tenoristé, sólisté předních českých a slovenských operních scén. Miloslav
Pelikán (Česká republika), Jozef Brindzák (Slovensko), Ján Kostelanský (Slovensko).
Klavírní doprovod: Martin Marek – korepetitor Divadla J. K. Tyla v Plzni. Program:
F. Lehár, J. Strauss, G. Verdi, L. Bernstein, F. Loewe aj.

KULTURNÍ DŮM
28. 10. pátek 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
DECHOVÁ HUDBA KARLOVARKA
Zábavný program s českou, moravskou i německou dechovou hudbou. Vystoupí
tradiční Dechová hudba KARLOVARKA, která hraje lázeňským hostům již 70 let.
V programu zazní známé písničky Škoda lásky, Jetelíček u vody. Zůstaň tu s námi, La
Paloma, Ty falešná frajárko aj. Kapela účinkuje pod vedením kapelníka Jaromíra
Jarouše, se svými zpěváky a listy. Program moderuje Petr Hejský.

CURIE - KAVÁRNA
4. 10. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími orchestry. Každý hráč
orchestru Dixieland Messengers Praha je sólistou. Dixieland Messegers Praha byl
založen v roce 1998 a od té doby vystupuje pravidelně v Jazz Clubu Reduta, Jazz
Docku a mnoha jazzových festivalech doma i v zahraničí v Německu, Rakousku.
18. 10. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Dámskou módu a bižuterii Vám představí butik EVA z LD Lužice. Během večera Vás
čeká malé překvapení. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
26. 10. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

RAKOVNICKEJ POTOK
Parta hrající OLD – TIME muziku. Pocházející z mnoha koutů světa a hranou na
přelomu 19. a 20 století, z níž se později vyklubala Country music.
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 –Czardas

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 10. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

VÍTĚZSTVÍ JE NAŠE
Komedie / Drama / USA / 2015 / 108 min
Nepříliš oblíbený kandidát na bolivijského prezidenta požádá o pomoc tým
amerických manažerů v čele s „Kalamity“ Jane Bodin ( Sandra Bullock). Hluboce
poznamenaná Jane se jako geniální stratég vrací z dobrovolného důchodu, aby
změřila síly s profesním sokem ve službách opozice, nenáviděným Patem Candym
(Billy Bob Thornton).
5. 10. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ULICE CLOVERFIELD 10
Horor / Mysteriózní / Sci-Fi / Drama / USA / 2016 / 105 min / od 12 let
Jednu chvíli jedete v autě, pak to do vás z boku napálí nějaký idiot a vy se probudíte
pomlácení, ale živí v podzemní kobce, kde vám neznámý podivín řekne, že jste právě
vyhráli hlavní cenu v životní loterii. Onen neznámý podivín (John Goodman) se

jmenuje Howard a je to zkušený „Prepper". To jsou lidé, kteří tuší, že jednoho
nepříliš krásného dne přestane fungovat svět, a tak se na to připravují. Hrají: John
Goodman, Mary Elizabeth Winstead.
8. 10. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

MRKÁČEK BILL
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Austrálie / USA / 2015 / 93 min
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel.
8. 10. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

LEGENDY ZLOČINU
Životopisný / Krimi / Thriller / Velká Británie / 2015 / 133 min / od 15 let
Film vypráví příběh gangsterů, dvojčat Reggieho a Rona Krayových, jedněch
z nejznámějších neblaze proslulých zločinců v historii Velké Británie a jejich říše
organizovaného zločinu, kterou v 60. letech dvacátého století vybudovali ve východní
části Londýna. Hlavní dvojroli Rona a Reggieho ztvárnil Tom Hardy. Hrají: Tom
Hardy, Taron Egerton, Emily Brownin.
12. 10. středa 19:30

vstupné 20 Kč

DECIBELY LÁSKY
Komedie / Muzikál / Romantický / Česko / 2016 / 91 min / v rámci FOH
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje
i zklamání, a přitom nepřestávají věřit na lásku, přátelství a lidské souznění.
Okolnosti se mění, ale věčná touha milovat a být milován zůstává. Hrají: Rudolf
Hrušínský nejml., Filip Cíl.
15. 10. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

SPOTLIGHT
Životopisný / Thriller / Drama / USA / Kanada / 2015 / 129 min /od 12 let
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber v hlavních rolích
skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe
odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze.
Případ neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou
katolickou církví.
19. 10. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ZOO
Povídkový / Mysteriózní / Komedie / Česko /2016 / 60 min
Povídkový film se odehrává v kupé během jedné cesty vlakem. Rozjetý vlak jen tak
nezastavíš, nevyskočíš, zůstáváš jeho součástí, dokud sám nezabrzdí. Známý svět
zůstává tam venku, uzavřený ubíhá za okny, jen se zrcadlí v odrazech skel vlaku.
Vevnitř zatím vzniká nový ekosystém, dočasně nezávislý. Hrají: Alice Antošovská,
Iveta Jiřičková, Ondřej Mataj, Patrik Holubář, Orlin Stanchev, Tigran Hovakimyan,
Julie Goetzová.

22. 10. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

RODINNÉ ŠTĚSTÍ
Drama / Maďarsko / 2016 / 81 min
Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma, nebývá to žádný med. Stačí
chvilka a jeden je podrážděný, druhý ukřivděný a třetí vám závidí auto.
S přibývajícím počtem dní strávených v jednom bytě graduje tahle výbušná situace do
sledu vtipných, dramatických i absurdně banálních historek. Z 51. MFF Karlovy
Vary si po právu odvezl jak cenu za nejlepší herecký výkon, tak hlavní cenu
festivalu za nejlepší film.
26. 10. středa 19:30

vstupné 70 Kč

POLEDNICE
Horor / Drama / Mysteriózní / Psychologický / Česko / 2016 / 85 min / od 12 let
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby
se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká
i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního
dávného neštěstí. Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Zdeněk Mucha .
29. 10. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2016 / 109 min
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu
najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to
velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to
metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá
myška.
29. 10. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

KOSTI A SKALP
Horor / Western / USA / 2015 / 133 min
Divoký západ. Městečko Bright Hope, stojící uprostřed ničeho, zatím vytrhávala
z jeho ospalosti pouze loupežná přepadení. Tuto „idylu" ovšem velice rázně utnou
příslušníci indiánského kmene, kteří unesou půvabnou Samanthu. Nejedná se totiž
o kmen tradiční, nýbrž... kanibalský. A také notně vyhládlý. Místní muži dávají
dohromady ne právě klasickou záchrannou výpravu v čele s šerifem Franklinem
Huntem. Hrají: Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins, Lili
Simmons, Evan Jonigkeit.

...............................................................................
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.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu před svátkem Sv. Václava, tedy 24. 9. 2016, proběhl již 24. ročník setkání
u Mohyly Eliáš. Od roku 1992, kdy byl u mohyly vztyčen první kříž, se v místě
bývalého uranového dolu setkávají ti, kteří nechtějí zapomenout na utrpení
politických vězňů (z nichž bylo nemálo skautů), kteří na Jáchymovsku nedobrovolně
strávili roky svého života. Někteří se domů již nikdy nevrátili. Letošního setkání se
účastnilo přes 50 skautů, sokolů a dalších návštěvníků z Karlovarského kraje.
Po krátkém pietním aktu se skautskou hymnou a zajímavým povídáním u ohně se
někteří účastníci vypravili domů, pokračovali v programu svých víkendových výprav,
či se ještě na chvilku zdrželi a opekli si oběd na ohni.
Cesta zpět do Jáchymova byla tradičně mnohem rychlejší. Díky příjemnému
slunečnému podzimnímu počasí se akce mohli zúčastnit i naši nejmenší.
V říjnu plánujeme účast na mezinárodní akci JOTA/JOTI a část našich členů se
vypraví na zážitkový praktický rádcovský kurz.

Přijímáme nováčky ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6-13 let. Schůzky máme
každý čtvrtek (kromě prázdnin) 17:00 - 18:30 hod. v budově školky a zdravotního
střediska. 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
naleznete
ve
střediskové
fotogalerii
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

ČTENÁŘI PÍŠÍ

Sluneční hodiny
Můžeme je zhlédnout na domě
evidenční číslo 2 na Novém Městě.
Průčelí domu je (ne zcela přesně)
orientované na jihovýchod. Po
výtvarné stránce mají hodiny podobu
usmívajícího se slunce s paprsky,
které vypadají jako prameny vlasů.
Celý obraz je vyryt do omítky
a zdůrazněn černou barvou.
Stín ukazatele (kovové, zahnuté
tyčky) ukazuje čas středoevropský.
Dva paprsky "drží" číselník, který má
podobu části zatočeného pásu.
V tomto pásu jsou arabské číslice 9 až
15. Ukazatel je také "držen" paprskem slunce. Přesný čas, samozřejmě, ukazují jen
dvakrát v roce. Ale jsou pěknou ozdobou a zajímavostí. Zhotoveny byly několik let
před počátkem nového tisíciletí.
Nejstarší sluneční hodiny na světě odkryly vykopávky v Irsku. Jejich stáří je snad
7000 let. U nás, v České republice, je nejstarší kamenné torzo slunečních hodin na
chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, pochází z 15. století. Od začátku jednadvacátého
století počet těchto hodin velice narostl. Vznikl dokonce Spolek příznivců slunečních
hodin, který sluneční hodiny popularizuje a dokumentuje.
R. Jan Eisenstein.

ZE ŽIVOTA STŘELECKÉHO KLUBU JÁCHYMOV
Jáchymovský střelecký klub má dlouholetou tradici, sahající až do středověku, kdy se
zde pořádaly honosné střelecké závody. Našimi předchůdci byli městští střelci a my
se k této historii hlásíme a chceme v ní pokračovat. Náš klub má 90 členů, což svědčí
o velkém zájmu lidí, provozovat tento sport, který vede k sebeovládání,
zodpovědnosti, vytrvalosti a upevňování mezilidských vztahů. Každý střelec ví, že je
zodpovědný za život svých kolegů a to se zákonitě přenáší do občanského života a do
všech jeho činností. Naše aktivity jsou zaměřeny na dvě střelecké disciplíny - mířená
střelba, ve které dosahujeme na sportovních soutěžích těch nejlepších výsledků. Není
závod, ve kterém by naši střelci nestáli na stupních vítězů. V zatím nejprestižnějším
závodě od začátku roku na mistrovství ČR UNITOP s mezinárodní účastí zvítězil člen
našeho klubu Mgr. Stanislav Novotný a jáchymovské družstvo v sestavě Novotný,
Kamann, Macháček. Svojí závodní činností se snažíme o co nejlepší propagaci
našeho města a myslíme si, že se nám to daří. Když někam přijedeme, vítají nás
slovy," á, Jáchymovský, taky jste mohli zůstat doma". Dalším druhem střelby, který

provozujeme, je v současnosti velmi populární střelba " LOS"- lidová obranná
střelba, která je rozšířena po celém světě.
Jedná se o nácvik manipulace se zbraní a střelbu, která napodobuje možné konkrétní
situace v životě, kdy je člověk nucen bránit se napadení. Každoročně pořádáme pět
závodů, o které je z řad veřejnosti velký zájem. Soutěže se mohou zúčastnit i držitelé
zbrojního průkazu, kteří nejsou organizováni v žádném sportovním klubu. Nikdo z nás
si nepřeje, aby byl nucen použít zbraň k jinému než sportovnímu účelu, ale jak je
vidět v jiných zemích, je dobré být připraven i na nejhorší eventualitu. Náš stát
aktivuje vznik záložních jednotek a my svojí činností aktivujeme v lidech pocit ,že jsou
schopni bránit sebe i ostatní. Tento sport je vhodný pro všechny věkové kategorie, je
možné s ním začít v každém věku, je výbornou relaxací při každodenních starostech,
neboť je provozován v přírodním prostředí a v naší lokalitě jedním z mála sportů,
které lze realizovat do vysokého věku, o čemž svědčí i věkové složení členů našeho
klubu. Jsme rádi, že vedení našeho města tuto činnost podporuje a umožňuje lidem
využívat svůj volný čas způsobem, který jim přináší radost a té není v životě nikdy
dost. Navštivte naše webové stránky " SSK Jáchymov" nebo na facebooku "SSK
Jáchymov", kde se prostřednictvím fotografií a videí můžete seznámit jak s námi, tak
s naším sportem a atmosférou závodů.
Za SSK Jáchymov
Mgr. Stanislav Novotný

