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Heidy Janků a všichni účastníci si pouť řádně užívali, zpívali a tančili malí i velcí

V tomto čísle si přečtete:






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

CENA

5,-

ZPRÁVY Z AKCÍ
30. srpna 2014 se konala v Jáchymově již tradiční pouť, která byla výjimečně za
krásného slunného počasí. Ten kdo přišel, určitě neprohloupil. Přesto, že se
v širokém okolí konala řada jiných akcí, pouť navštívila spousta návštěvníků. Pouť
začala v 13.00 hodin a končila po půlnoci. Vybrat si v programu mohly všechny
věkové generace, od dechovky až po tvrdý RAP, dětskou show a vodní atrakce.
Tančilo se na dechovku, Heidi Janků, ABBU a také rapovalo na SNAPYHO se
SEDLIM. Občerstvení bylo také hojné. Určitě Vás zveme na příští rok. Na pouti byli
také vyhlášeni nejlepší účastnici TOP Týdne v Jáchymově. Byla to velice zdařilá akce
a určitě v ní budeme pokračovat.
6. září jsme se sešli v hojném počtu také na hřišti na Slovanech při druhém ročníku
nohejbalového turnaje. V osm hodin nás rychle ze slunného počasí vyhnala průtrž
mračen a nohejbal se dohrával ve čtvrtek 11. září. Týmů bylo celkem šest a také ve
čtvrtek se dostavili všichni účastníci. Končilo se za umělého osvětlení, ale nikomu to
nevadilo. Ptáte se, kdo vyhrál? No přeci Kijáci, druzí byli BOUDA BES KOSTI a třetí
místo si odnesl tým ZERO.
27. září se měl konat již třetí ročník Volejbalového turnaje, ten se bohužel nekonal.
Nikdo se nepřihlásil v daném termínu, asi nikdo nevěřil předpovědi počasí anebo
opravdu je na volejbal venku již zima. Zkusíme tedy pro tento turnaj vymyslet jarní
termín nebo počkáme, až bude opravena tělocvična. Kdo máte chuť, sledujte stránky
města a Zpravodaj, termín zaručeně oznámíme.

Anna Plačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech si připomínáme již 60. výročí otevření základní školy M. C.
Sklodowské v Jáchymově. Na právě otevřené výstavě v budově ZŠ se můžete seznámit
s vývojem, kterým si naše škola v uplynulých desetiletích prošla. K vidění jsou
kroniky, fotografie zaznamenávající vývoj i textové materiály.
Z vcelku obyčejné a podceňované školy s ne zrovna dobrou pověstí, která byla
navíc ohrožena zvažovaným uzavřením, se v posledních letech, vlivem masivních
investic a za pomoci dotačních titulů podařilo vybudovat školu, kterou nám okolí
závidí. Zateplený objekt s novou fasádou, rekonstruované učebny vybavené špičkovou
technikou, modernizovaná kuchyně s jídelnou a celá řada dalších novinek. Ruku
v ruce s tímto procesem došlo i k omlazení a zkvalitnění pedagogického kádru.
Celkovým výsledkem je fakt, že se pohled rodičů na školu mění, stává se stále častěji
vyhledávanou, navštěvuje ji více žáků a dokonce další se do ní vrací. Doba, kdy
hrozilo její uzavření, je už definitivně pryč. A to je myslím, nadmíru pozitivní zpráva.
Určitou analogii vidím i ve vývoji města Jáchymova. Také zde byl před pár lety
zahájen proces, na jehož konci by mělo být město, ve kterém bude radost žít.
Zahájením revitalizace náměstí Republiky, budováním parkovacích ploch před
panelovými domy a dalšími stavbami ve městě si už dnes můžete udělat určitou
představu, jak by mělo naše město jednou vypadat. Harmonickým rozvojem všech
3 oblastí obrovského potenciálu, který Jáchymov má (mám tím na mysli krásnou
horskou přírodu, léčebné lázně a historické památky, konkrétně rozvoj skiareálů,
vstup do UNESCO apod.) zcela určitě dojde k navýšení počtu návštěvníků celého
jáchymovského regionu. Ruku v ruce s tím porostou investice, dojde k vytvoření
nových služeb a samozřejmě s tímto trendem vzniknou i nové pracovní příležitosti.
Věřím, že se tento proces sledující uvedený cíl, jehož první vlaštovky už máme
možnost pozorovat, bude stále zrychlovat a prohlubovat a již za pár let najde svého
naplnění.
Již za pár dnů proběhnou komunální volby do obecních zastupitelstev. Je jen na
Vás, na občanech Jáchymova, komu dáte svou důvěru. Zda si zvolíte takové složení
zastupitelů, které umožní pokračovat v nastoupené cestě anebo složení jiné, které
nastoupený trend bude moci zvrátit. Budoucnost našeho města máte v rukou pouze
a pouze Vy, občané Jáchymova a já Vám při nadcházejících volbách přeji, abyste se
rozhodli pokud možno správně.
Co na závěr? Dobrých zpráv není nikdy dost a tak se o jednu s Vámi podělím.
Minulý týden proběhla Valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí a na
ní byla odsouhlasena cena vodného a stočného pro příští rok ve stejné výši, jako
v roce letošním.
Léto skončilo a tak nám všem přeji alespoň pár dnů babího léta a trochu toho
sluníčka.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
19. zasedání rady města ze dne 9. září 2014:
 schválila prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství volebním stranám
do komunálních voleb 2014 za účelem konání předvolebních mítinků za
uvedených podmínek
 schválila firmu PFI, s.r.o. Praha jako organizátora výběrového řízení na
dodávku Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti a elektronizace
agend města Jáchymov, za cenu 78.650,- vč. DPH
 schválila vystavení objednávky firmě Marek Týc na výrobu a montáž zábradlí
v ul. Mincovní za cenu 132.500,- Kč bez DPH
 schválila jako vítěze výběrového řízení na akci „Opěrná zeď, ulice Svojsíkova
cesta, lokalita 31, Jáchymov“, firmu AZ SANACE a.s. se sídlem Pražská 53,
400 01 Ústí nad Labem, za nabídkovou cenu 875.499,01 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. V případě, že firma AZ SANACE a.s.
odstoupí z výběrového řízení, bude smlouva podepsána s druhým v pořadí, jímž
je firma Swietelsky stavební s r.o. za nabídkovou cenu 1.078.398,- Kč bez DPH
 schválila jako vítěze výběrového řízení na akci „Opěrná zeď, ulice Lidická lokalita 20, Jáchymov“, firmu AZ SANACE a.s. se sídlem Pražská 53, 400 01
Ústí nad Labem, za nabídkovou cenu 1.229.496,94 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. V případě, že firma AZ SANACE a.s. odstoupí
z výběrového řízení, bude smlouva podepsána s druhým v pořadí, jímž je firma
Swietelsky stavební s r.o. za nabídkovou cenu 1.463.048,- Kč bez DPH
 vzala na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za období od 01. 01.
– 30. 06. 2014
 souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační
program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti podpory 2.2 –
Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, na projekt „Úprava veřejného
prostranství Jáchymov“, výše celkových nákladů projektu je 6 581 900,- Kč
20. zasedání rady města ze dne 16. září 2014:
 schválila firmu Olivius, s.r.o. jako dodavatele zpracování žádosti o dotaci za
cenu 65 000,- Kč bez DPH; organizace výběrového řízení za cenu 40 000,- Kč
bez DPH; administrace projektu Rekonstrukce chodníku, přechod pro chodce
a dešťová kanalizace na tř. Dukelských hrdinů za cenu 150 000,- Kč bez DPH
 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství na projekt „Vybudování
zázemí pro vstup do štoly č. 1 v Jáchymově“, a to mezi Městem Jáchymov
a p.o. Muzeum Sokolov. Zároveň pověřuje starostu města podpisem dodatku
č. 1
 souhlasila s umístěním sítí stezek pro terénní cyklistiku – Singltrek
21. zasedání rady města ze dne 23. září 2014:
 schválila finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč pro Krušnohorský Luft, o.p.s.,
sídlem Horní Blatná, s podmínkou 1 výtisku pro potřebu MěÚ.
 schválila převod částky 31 tis. Kč na účet SDH na zakoupení sportovního
a soutěžního materiálu

 schválila Nájemní smlouvu s ŘSD Karlovy Vary na pronájem pozemku
k rekonstrukci chodníku a kanalizace, a to do konce roku 2020 a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
 souhlasila s uskutečněním akce setkání „Dříve narozených“, které se koná dne
3. 10. 2014 od 17. 00 hod. v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé
restaurace Radničního sklípku
 souhlasila s povolením „Rozsvěcení vánočního stromu“, které se koná dne
28. 11. 2014 v prostoru parkoviště u tělocvičny a s konáním vánočního
jarmarku dne 28. 11. 2014 v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé
restaurace Radničního sklípku
 Souhlasila
s uskutečněním
výstavy na
téma
„Vánoce“
v nově
zrekonstruovaných prostorách bývalé restaurace Radničního sklípku, a to ve
dnech 28. 11. – 31. 12. 2014
Souhlasila
s uskutečněním
výstavy
filmových
medvědů
v nově
zrekonstruovaných prostorách bývalé restaurace Radničního sklípku, a to
v době únor – březen 2015
Zpracovala: Soňa Hynková

OZNÁMENÍ

SBĚRNÝ DVŮR
OTEVŘENO:
pondělí a středa
sobota

800 - 1800 hodin
800 - 1200 hodin

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV NABÍZÍ
PRODEJ VSTUPENEK V SYSTÉMU TICKETPORTALU
V systému Ticketportal prodáváme vstupenky na různé akce. Od divadelních
představení, koncertů až po hokejová utkání. Na počkání vyhledáme Vámi vybranou
akci a vstupenku si hned odnášíte, případně rezervujete. V naší kanceláři si také
můžete vyzvednout elektronickou rezervaci vaší vstupenky.
PRODEJ JÍZDENEK NA AUTOBUS
V IKC můžete zakoupit jízdenky s místenkou na autobus
po celé České republice i do zahraničí. Vyhledáme pro
Vás ideální spojení a vytiskneme místenku bez delšího
čekání. V naší kanceláři si také můžete vyzvednout
elektronickou rezervaci vaší místenky.

VZPOMÍNKA
Předobré srdce na světě jsme měli,
jenž dovedlo nás milovat,
kdybychom láskou ho vzbudit chtěli,
neozve se vícekrát,
umlklo, ztichlo, šlo již spát.

Dne 7. 10. 2014 vzpomeneme již 5. výročí,
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek
pan Josef Marek.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
krátkou vzpomínku.
Děkují dcera Hana, synové Josef a Petr,
vnoučata a sestry.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE
Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním činnostem Českého
červeného kříže, který s transfuzními zařízeními spolupracuje při náboru dárců, při
propagaci a komplexně zajišťuje oceňování bezplatných dárců krve.
V současné době je v Jáchymově registrováno téměř 30 těchto dárců. Jsou mezi
nimi i držitelé tří stupňů plaket Dr. Jana Jánského – bronzová se uděluje za 10
bezplatných odběrů, stříbrná za 20 a zlatá za 40 bezplatných odběrů.
V roce 1993 zavedl Český červený kříž ocenění mnohonásobných bezplatných dárců
krve Zlatým odznakem za 80, 120 a 160 bezplatných odběrů. V letošním roce bylo
oceněno Zlatým křížem 3. třídy (80 odběrů) celkem 27 bezplatných dárců krve, z toho
jeden dárce z vašeho města.
Červený kříž i náš stát si váží těch, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým,
a snaží se tyto dárce morálně ocenit. Věříme, že široká veřejnost chápe motivy, kvůli
nimž nelze podporovat jiné než bezplatné dárcovství. Je to přímo v zájmu zdraví naší
společnosti.
Možná, že některá z těchto vzácných ocenění čekají i na vás.
Věra Sládková, ředitelka Ú OS ČČK K. Vary

Kontaktní místo pro oběti domácího násilí v Jáchymově
Kontaktní místo pro oběti domácího násilí otevřela koncem září v Jáchymově
nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Účelem této služby je poskytování
bezplatné odborné pomoci v oblasti domácího násilí a stalkingu – nebezpečného
pronásledování. Kancelář kontaktního místa v Jáchymově se nachází v objektu
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mincovní ulici č. p. 681, kde také
působí organizace Člověkem v tísni, o.p.s. Pro zájemce o službu je otevřeno v pondělí
od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 10 hodin.
Na požádání se jim dostane následující podpora:
•
•
•
•
•

telefonické, osobní konzultace, e-mailová korespondence, informace o dalších
návazných službách
základní sociální a právní poradenství (související s oblastí domácího násilí)
zprostředkování odborného psychologického a odborného právního
poradenství
pro ohroženou osobu sestavení bezpečnostního plánu a pomoc při vypracování
písemných žádostí a podání
zprostředkovávání další návazné služby ohrožené osobě

Otevření nového kontaktního místa v Jáchymově je součástí projektu s názvem
´Bojovníci proti násilí na ženách´, který je podpořený grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Hlavním záměrem projektu je rozšíření
poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách
a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Součástí je aktivita zaměřená na
posilování povědomí o dané problematice s cílem potlačit tyto závažné negativní jevy.
Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016.
Přímo v Jáchymově bude nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. realizovat
dotazníkový průzkum s cílem zjistit konkrétní potřeby místních obyvatel a cílových
skupin. Kampaň dále zahrnuje besedy a setkání s odborníkem na problematiku
domácího násilí a stalking. O termínu přednášky v Jáchymově budeme veřejnost včas
informovat prostřednictvím městského zpravodaje.
Téma domácího násilí nezůstane skryté ani žákům II. stupně ZŠ, studentům SŠ a VOŠ.
Pro ty bude určená populárně naučné publikace zpracovaná ve formě komiksu. Lehce
srozumitelný komiksový příběh jim názorně ukáže a vysvětlí, co lze považovat za
domácí násilí, a co naopak ne.
Zájemci o službu v Jáchymově se mohou se svými dotazy obracet na odpovědné
pracovníky: Jiřího Krále, DiS. a Mgr. Evu Chalupníkovou – Doležalovou. Kontaktní
telefon: 736 514 095, email: domacinasili@pomocvnouziops.cz.
Více informací o projektu a poskytované podpory z EHP a Norských fondů naleznete
na www.pomocvnouziops.cz, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Milan Hloušek, PR manažer - Pomoc v nouzi, o.p.s.

KVÍZ NA ŘÍJEN
Ani říjnový kvíz by neměl být těžký. Na odpovědi, případně i obrázek, se těšíme do
20. 10. 2014.
Kvíz pro Vás připravila Ladislava Kulhavá
1/ Městský rybník se protrhl v roce:

K/ 1984
R/ 1981
S/ 1983

2/ Fyzik, vědec, který byl spjat s Jáchymovem se jmenoval:

A/ F.Běhounek
E/ J. Urban
O/ J.Štěp

3/ Patronka horníků je:

T/ sv. Anna
S/ sv. Kateřina
D/ sv. Barbora

4/ Prohlídková štola má číslo:

K/ 3
O/2
N/ 1

5/ Který český prezident jako poslední navštívil naše město:

I/ M. Zeman
O/ V. Klaus
U/ V. Havel

6/ Drakiáda se každý rok koná:

L/ na Valech
C/ na Klobouku
H/ u Šlikovky

7/ Škola má výstavní galerii:

M/ ve škole
E/ na zdravotním
středisku
J/ v kulturním domě

Vítězem kvízu za měsíc září se stal: Filip Zlámal – tajenka ZÁKLADNÍ ŠKOLA.
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KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevřeno: září: út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia
a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis
- zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje.
Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice. Vstupné: 60,- Kč, děti 30,-Kč.
4. 10. 2014

začátek je v 17 hodin

PŘEDNÁŠKA
Důl Jeroným v Čisté u Rovné a Štola č. 1v Jáchymově
Přednášející Ing. Michael Rund, ředitel sokolovského muzea, se zaměří
na historii, současnost a budoucnost dvou hornických památek, které má
ve své péči Karlovarský kraj prostřednictvím Muzea Sokolov. První
památkou je Národní kulturní památka historický cínový důl Jeroným
v Čisté u Rovné, který byl nedávno částečně zpřístupněn pro veřejnost.
Druhou
památkou,
kterou
přednášející
přiblíží,
je
Štola
č.
1
v Jáchymově, ve které lze spatřit chodby jak z 50. let 20. století, tak i dobývky z 16.
století.
Přednášku
doplní
aktuální
fotografie
z
obou
dolů.
Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového
významu“.

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2015 dotační program na obnovu
nemovitých kulturních památek „Program regenerace MPR a MPZ“.
V rámci tohoto programu Město Jáchymov do 25. 10. 2014 shromažďuje nároky
jednotlivých vlastníků nemovitých kulturních památek, nacházejících se v městské
památkové zóně. Na opravu těchto památek, na jejichž základě by měla být pro
městskou památkovou zónu Jáchymov přidělena od MK ČR dotace.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 –12,00
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky:
www.jachymov.knihovna.info
Fotografie z akcí najdete na našem webu (www.jachymov.knihovna.info)
i facebookovém profilu: Městská knihovna Jáchymov.
V knihovně nabízíme všem návštěvníkům BALENÍ DO FOLIE. Přijďte si nechat
zabalit knihy či sešity netradičních formátů na počkání. Cena za knihu je 10,TÝDEN KNIHOVEN
Od 6. 10. do 12. 10. 2014 proběhne v knihovně tradiční akce Týden knihoven.
Letošním tématem je Velká válka a naši návštěvníci se mohou těšit na výstavu titulů
z naší knihovny. Pro dětské čtenáře bude navíc připraven znalostní kvíz.
Jako bonus pro naše čtenáře bude vyhlášena amnestie na veškeré upomínky.
Na Vaši návštěvu nejen v Týdnu knihoven 2014 se těší knihovnice: Karin Pašková a
Eva Kochová.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený v letech
1516 - 1520 nebyl jako jediná budova zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století. Zaujme
vysokou sedlovou střechou krytou šindelem ze
16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. V prostorách kostela se nachází výstava
„Jáchymov kdysi a dnes“, která zachycuje Jáchymov
na historických a současných fotografiích.
Prohlídky se konají pravidelně každé ÚTERÝ a ČTVRTEK. Začátky jednotlivých
prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém, německém a ruském
jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
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.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ŘÍJEN 2014
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV

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

sál
vstupné 130 Kč
VIVAT POPULAR CLASSIC
Slavnostní koncert v podání pražských umělců - soprán Eva Štruplová, flétna Dana
Mimrová, klavír Jan Petr. Na programu jsou díla známá až populární, skladby
inspirované jazzem a skladby, které nejsou příliš často hrány.
9. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
PRAGUE VIENNA CONNECTION
Vlastní skladby & vlastní úpravy amerických jazzových standardů v podání dvou
mladých talentovaných jazzových muzikantek z Vídně a dvou vyzrálých hudebníků
z Prahy. Zpěvačka a skladatelka Nika Zach se díky svému výraznému sametovému
hlasu prozpívala až do rakouské jazzové scény. Mladá, šarmantní a přirozeně
nespoutaná pianistka Julia Siedl patří nyní na vídeňské scéně k nejžádanějším
nováčkům. Vedle své vášně pro oživování starých skladeb využívá i nové impulsy.
V souboru dále účinkují již zmínění František Uhlíř (contrabass) a Jaromír Helešic
(bicí)
11. 10. sobota 19:30 hod.
hala
zdarma
OLDIES DISKO S PROGRAMEM
Uslyšíte staré dobré hity, které stále ještě nezestárly. V rámci večera se můžete těšit
na vystoupení orientálních tanečnic.
14. 10. úterý 15:00 hod.

sál
RUSKÁ PŘEDNÁŠKA
přednášející MUDr. Natalia Ruzheinikova

vstupné zdarma

16. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
OPERETNÍ KONCERT S MALÝM NÁDECHEM OPERY
v podání pražských a plzeňských umělců, sopranistky Julie Meixnerové, Romana
Krebse a klavírní doprovod Martin Marek.
23. 10. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
MÁME RÁDI MUZIKÁLY
v podání pražských umělců - Zuzana Seibertová – zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan
Kubeš – klavírní doprovod.
25. 10. sobota 19:30 hod.
hala
TANEČNÍ VEČER PROGRAMEM
V rámci večera se můžete těšit na vystoupení historického šermu.

zdarma

30. 10. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 190 Kč
CARO MIO BEN
klasický kvartet Musica Classica Populare, představí se: trubky Karel Roneš - abs.
Akademie múzických umění Praha, učitel hudby K. Vary, Roman Volf - Konservatoř
Jaroslava Ježka Praha, mezzosoprán - Jiřina Ronešová abs. Konzervatoře Plzeň,
učitelka hudby K. Vary, elektrické varhany - Jiří Dolanský sólista, svobodný umělec.
28. 10. úterý 20:00 hod.

sál
STÁRNUTÍ BEZ BOLESTÍ
odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové v němčině.

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar
Pátek 3., 17. a 31. 10. Duo Záliba
Pátek 10. a 24. 10. Duo MS
POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., lobby, zdarma
Pondělí 6., 13., 20. a 27. 10.
David Beznoska – klavír, náladové melodie
Středa 1., 15., 22. a 29. 10.
Bohumila Trachtová – klávesy, zpěv

AKADEMIK BĚHOUNEK
7. 10. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
„Duo harmonika“ Renáta a Josef Pospíšilovi z Plzně hrají světové melodie a hity
české dechovky.
13. 10. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
PROCHÁZKA JÁCHYMOVEM S DOTEKEM MINULOSTI
Cestopisná přednáška Jaroslava Ochece, která představí nejslavnější minulost
i současnost Jáchymovska v souvislosti s připravovaným zápisem regionu Erzbegirge
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
27. 10. pondělí 19:30 hod.

sál
vstupné zdarma
STÁRNEME BEZ BOLESTI
Odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové v českém jazyce.
21. 10. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
VEČER SLAVNÝCH OPERNÍCH ÁRII A KLAVÍRNÍCH SKLADEB
Monika Brychtová – soprán absolvovala pražskou konzervatoř u prof. Jarmily
Krásové. Italskou operu studovala v Itálii u pěvců Carla Bergonziho a Katii
Ricciarelli. Na koncertech vystupuje se skupinou pěvců milánské La Scaly a veronské
Arény. Zpívá na předních operních scénách nejen doma ( Národní divadlo Praha,

Brno), ale i v zahraničí. Koncertovala v Německu, Itálii, Francii, Dánsku, Japonsku
a v Kanadě. Je profesorkou Státní konzervatoře v Praze. Martina Sehylová –
mezzosoprán studovala na Pražské konzervatoři obor klasický zpěv ve třídě prof.
Jarmily Krásové. V roce 2013 promovala v bakalářském studium na vysoké škole
Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini“ v italském Pesaru ve třídě profesorky
Lucie Fiori. V Itálii stále studuje. V červenci 2011 zvítězila s duetem v pěvecké
soutěži “Festival sotto le stelle“ v San Giovanni in Marignano. Se stejným duetem se
v prosinci 2011 zúčastnila finále vítězů všech italských pěveckých soutěžích v Lago di
Garda. V září 2012 vystupovala na 1. Festivalu Jarmily Novotné v Litni.
Klavírní doprovod: Augustin Kužela, profesor Státní konzervatoře Praha. Na
programu: Bononcini, Bellini, Cilea, Verdi, Dvořák, Chopin, Rachmaninov aj.
TANEČNÍ VEČERY
19:00 – 22:30, zimní zahrada, zdarma
Středa 1., 8., 15., 23. 10. – Jan Zumr
Pátek 3., 17., a 31.10. – Gipsy Hery band
Pátek 10., 24.10. – Duo Záliba
TANEČNÍ ODPOLEDNE
14:00 – 17:00, zimní zahrada, zdarma
Neděle 5., 12., 19. a 26. 10. – Sunny a Tony;

CURIE
1.10.středa 14:00 hod.
salónek – 3. patro
MOŽNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY V JÁCHYMOVĚ
lékařská přednáška v českém jazyce, přednáší MUDr. Vašíčková

zdarma

7. 10. úterý 19:30 hod.

kavárna

BESEDA S JANEM ČENSKÝM
Přijměte pozvání na příjemné setkání a zajímavé povídání s populárním hercem
a hostem 46. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana.
14. 10. úterý 19:30 hod.
kavárna Curie
vstupné 90 Kč
SLAVNÉ PÍSNĚ A MELODIE, KTERÉ MÁTE RÁDI
/ THE FAMOUS SONGS, YOU LOVE /
V programu zazní písně předních světových interpretů populární hudby 20. století.
Honza Jareš absolvoval populární zpěv na Pražské konzervatoři jako jediný
nevidomý student v historii školy. Mimořádně hlasově disponovaný zpěvák, který je
současně výborným klavíristou, propůjčuje známým skladbám nový osobitý výraz
a přináší posluchačům ojedinělý zážitek.
15. 10. středa 14:00 hod.
salónek - 3. patro
ÚČINKY LÁZEŇSKÉ LÉČBY V JÁCHYMOVĚ
Lékařská přednáška v němčině, přednáší MUDr. Alena Černá

zdarma

24. 10. pátek 19:30 hod.

kavárna Curie
OLDIES DISKO
Známé oblíbené nejen oldies skladby v podání Romana Ulíka.

vstupné zdarma

28. 10. úterý 19:30 hod.
kavárna Curie
vstupné 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Dámská móda Eurofashion z Karlových Varů. K poslechu a tanci hraje Jan Zumr.
29. 10. středa 14:00 hod.

salónek – 3. patro
ŽIVOT BEZ BOLESTI
lékařská přednáška v češtině, přednáší MUDr. Švec

zdarma

TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna, zdarma
Sobota 4. 10. – Miroslav Bauka
Sobota 11., 18. a 25. 10. – Vladislav Prokop
Neděle 5., 12., 19. a 26. 10. – Jan Zumr

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
10. 10. pátek 19:30 hod

vstupné 60 Kč

POSTEL PRO ANDĚLA
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní komedii v režii Jana Mareše.
Nestřílejte Pánu Bohu do oken, nebo dopadnete jako Ludvík Mysliveček. Ten se
v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě domů z honu a najde za kuchyňským
stolem podivného návštěvníka...
6. 10. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. Pod Vašima rukama se
změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu nad vším tím
úspěchem. V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala Špory z Karlových
Varů, materiál, zapůjčení pracovních pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků.
(první den – tvoření, dalších 6 dní schnutí výrobků, 7. den vypalování v peci, za další
2 dny budou hotové výrobky přivezeny k vyzvednutí). Přihlášky u programových
specialistek nutné do pátku 3. 10! Minimální počet účastníků 7.
20. 10. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Říkáte, že Velikonoce jsou daleko? Ano, ale příprava se určitě vyplatí a motivy
nemusí být jenom velikonoční. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně. Odborné
vedení Marie Kordaničová. Minimální počet účastníků 3. Přihlášky nutné
u programových specialistek do pátku 17. 10.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
2. 10., 16. 10. a 30. 10. čtvrtek
německý výklad od 15:00 hod.
český výklad od 16:00 hod.
PROHLÍDKA KOSTELA S VÝKLADEM
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a několik renesančních
pamětihodností, které se dochovaly po požáru v roce 1873. Novogotickou stavbu
navrhl architekt Josef Mocker.
3. 10. pátek 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
VARHANNÍ KONCERT SE ZPĚVEM
v podání – Aleš Nosek (Rakovník, Regensburg) – varhany, Blanka Nosková
Rakovník, České Budějovice) – zpěv.
17. 10. pátek 19:30 hod.
vstupné 230 Kč
AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuozní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany – Michaela Káčerková,
Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam Richter – Státní opera Praha.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV ŘÍJEN 2014
1. 10. středa 17:00

vstupné 30 Kč

LORAX
Animovaný / Rodinný / Komedie / Fantasy / USA/ 2012/ 86 min
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko,
v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně umělé, včetně zvířat, kytek
a stromů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní,
zimní a disco variantu. Komu by se chtělo ven, za vysokou a neprodyšně uzavřenou
hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí gorily místního vládce, pana
O´Hareho?
1. 10. středa 19:30

od 15 let, české titulky
vstupné 70 Kč
O KONÍCH A LIDECH
Komedie / Drama / Romantický / Island / Německo/ 2013/ 81 min
Když se lidé chovají jako koně a koně jako lidé. O koních a lidech je snímek, který již
delší dobu chyběl v našich kinech: skutečný film o koních. Debut islandského režisére
Benedikta Erlingssona je velkolepým příběhem vyprávěným z pohledu koně. Jaký vliv
mají lidé na koně a koně na lidi? Jsou věci skutečně takové, jaké jsou, když se na ně
podíváte očima koně? Hrají: Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving, Steinn
Ármann, Helgi Björns...

4. 10. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

BEZ NÁVODU
Komedie / Drama / Mexiko/ 2013/ 121 min
Valentin je playboy z Acapulca, který se ochotně a rád se vyspí s každou turistkou,
která mu zkříží cestu. Jednoho dne se ale takový bývalý flirt jménem Julie objeví na
jeho prahu i s holčičkou jménem Maggie, prohlásí o ní, že je to jeho dcera a pak je
oba opustí. Hrají: Eugenio Derbez, Arcelia Ramírez, Karla Souza, Jesús Ochoa,
Loreto Peralta...
8. 10. středa 17:00

vstupné 15 Kč

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Rodinný / Dobrodružný / Animovaný / Česko / Slovensko/ 2013/ 85 min
Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Podlesí je malá
vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly tehdy
požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly
se z nich houbové baby. A na Podlesí za to padla kletba. Hrají: Bolek Polívka,
Gregor Bauer, Valerie Šámalová, Filip Dvořák, Matěj Převrátil, Josef Somr, Milan
Markovič, Rostislav Novák ml., Ivana Chýlková...
8. 10. středa 19:30

od 12 let
vstupné 15 Kč
FAIR PLAY
Drama / Sportovní / Česko / Slovensko / Německo/ 2014/ 100 min
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává
členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová) a trenér (Roman
Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. Hrají: Judit
Bárdos, Aňa Geislerová, Eva Josefíková, Roman Luknár, Ondřej Novák, Ondřej
Malý, Jiří Wohanka, Igor Bareš...
od 12 let
vstupné 70 Kč
NOE
Dobrodružný / Drama / Akční / USA/ 2014/ 138 min
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách
čím dál častěji. Tu i další podivná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém
(Anthony Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa.
Hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth, Emma
Watson, Ray Winstone, Anthony Hopkins...
11. 10. sobota 19:30

15. 10. středa 17:00., 19:30

od 12 let
vstupné 70 Kč
BONY A KLID 2
Komedie / Krimi / Česko/ 2014/ 90 min
Chceš bony, ňáký bony?" Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz
a divoce je utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes? Z vězení jsou už
dlouho venku. Svět kšeftů s valutami a bony, nelegálně směňovanými poukázkami do
obchodů s jinak nedostupným západním zbožím, je sice dávno pryč, ale způsobů, jak

vydělat „rychlý prachy", je pořád dost. Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníková,
Roman Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík, Josef Nedorost, Miloslav
Kopečný, Gabriela Kratochvílová...
18. 10. sobota 17:00., 19:30.
od 12 let
vstupné 70 Kč
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Komedie / Česko/ 2014/106 min
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební kočár tažený koňmi, farář, obyvatelé
Olšan a souputníci zvláštního života Bohumila Stejskala (Boleslav Polívka),
multimilionáře z vůle Boží, z Dědictví I. Trochu zestárli. Bohumil (Boleslav Polívka)
taky trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti. Ztratil ženu svého
života. Smrt známého sbližuje. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav
Donutil, Ivana Chýlková, Dagmar Veškrnová-Havlová, Břetislav Rychlík, Karel Gott,
Karel Heřmánek, Jiří Pecha, Anna Polívková.
22. 10. středa 17:00., 19:30

vstupné 70 Kč

BABOVŘESKY 2
Komedie / Česko/ 2014/ 110 min
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici,
která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje
kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím
obyvatelům. Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika
Žilková, Pavel Kikinčuk, Martin Stropnický, Jana Synková, Jana Altmannová, Miriam
Kantorková..

25. 10. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

KRÁSKA A ZVÍŘE
Fantasy / Romantický / Thriller / Francie / Německo/ 2014/ 112 min
Bylo nebylo....Žil kdysi jeden kupec, jehož nejmilejší dcera se jmenovala Kráska.
Kupec přišel o vše během strašlivé bouře a jeho rodina byla zruinována. Jednoho dne
ztracen uprostřed lesa objevil něco úžasného, hrad plný bohatství. Za utrženou růži
pro Krásku, však obludné Zvíře požadovalo jeho smrt. Hrají: Léa Seydoux, Eduardo
Noriega, Vincent Cassel, André Dussollier, Audrey Lamy, Sara Giraudeau, Mickey
Hardt, Myriam Charleins...

25. 10. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

GRACE, KNĚŽNA MONATSKÁ
Životopisný / Drama / Francie / USA / Belgie / Itálie, 2014, 103 min
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly, která se vzdala své
oslnivé kariéry a odešla do zcela neznámého světa. Na samém vrcholu slávy, kdy jí
Hollywood a diváci leželi u nohou, se provdala za monackého knížete Rainiera III.
a stala se navždy Grace – kněžnou z Monaka. Hrají: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo
Ventimiglia, Parker Posey, Paz Vega, Frank Langella, Derek Jacobi, Geraldine
Somerville, Robert Lindsay...

29. 10. středa 19:30

od 12 let
vstupné 70 Kč
TRANSCENDENCE
Sci-Fi / Akční / Drama / Thriller / USA / Velká Británie/ 2014/ 120 min
Pohledný a úspěšný vědec Will Caster (Johnny Depp) má velký celoživotní sen:
vytvořit stroj obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který by
dokázal soustředit kolektivní vědění a vědomí lidstva. Jeho kontroverzní experimenty
z říše snů mu přináší slávu i nepřátele. Hrají: Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul
Bettany, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Kate Mara, Cole Hauser, Cory
Hardrict...
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL: 353 831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
V pátek 28. 11. 2014 od 15.00 hodin se uskuteční na parkovišti pod Svorností, naproti
kostelu, rozsvěcení vánočního stromu. Máte-li co nabídnout, s vánoční tématikou,
nebo chcete nabídnout služby návštěvníkům v podobě pohostinství, přihlaste se
nejpozději k 20. 11. 2014 na Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či
e-mailem. Tel.: 353 811 379, e-mail: ic-jachymov@volny.cz.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
ZÁVODY DO VRCHU
V sobotu 13. září 2014 se konal v Jáchymově, v rámci seriálu „Krušnohorský
pohár“, závod automobilů do vrchu. Stejně jako před lety, kdy se jezdily závody
mistrovství České republiky, vedla trať od parkoviště u šachty Svornost kolem
Šlikovky a přes Nové Město nahoru ke křižovatce se silnicí na Mariánskou. Cíl byl
150 metrů před touto křižovatkou. Trať dlouhá 2485 metrů má převýšení 375 metrů.
Asfaltový povrch silnice bohužel není zcela v ideálním stavu pro velmi rychlou jízdu.
Dvojitá svodidla, která lemují velkou část tratě, však zajišťují bezpečnost závodníků
i diváků.
Burácení silných motorů se mezi kopci rozléhalo už v pátek, kdy závodníci na akci
přijížděli. Na prostranství u šachty Svornost, kde bylo depo, se od čtyř hodin
odpoledne konaly technické a administrativní přejímky vozů. V pátek dopoledne ještě
silně pršelo, ale odpoledne se začalo počasí zlepšovat a v den závodu už bylo pěkně.
V sobotu brzy ráno se ještě pokračovalo v přejímce aut. Potom už závodníci zkoušeli,
na v té době ještě mokré trati, co si můžou dovolit – jely se tréninkové jízdy. Do
závodu se přihlásilo dvaašedesát závodníků - 59 mužů a 3 ženy. Závod začal v jednu
hodinu odpoledne. Nejprve startovaly silné vozy s motory o obsahu i přes
2 litry.
Mezi posledními pak, v kategorii historických vozů do 900 ccm, také Jiří Webinger
s dobře udržovaným Trabantem 601. Jely se tři jízdy, z nichž dvě nejrychlejší se
započítaly do celkového hodnocení.
Diváci viděli jízdy na hraně možností a ne vždy bez problémů. Ne všichni závodníci
dokončili všechny tři jízdy závodu. Jiří Plevka po závodě řekl: „Na jedné nerovnosti
silnice vůz trochu nadskočil a na ještě mokré vozovce se smyku nedalo zabránit“.
Odnesla to levá zadní část karoserie jeho vozu Mini Marcos. Naštěstí nic víc. Karel
Lehmann při výjezdu z levé do pravé zatáčky (u prvních domků nad Šlikovkou, na
Novém Městě) asi sešlápl plynový pedál příliš prudce a udělal „ hodiny“. Tím sice
prodloužil svou jízdu o jednu minutu, ale auto nepoškodil a do cíle dojel. Absolutně
nejrychlejší kolo závodu zajel s „formulí“ - Hondou Forim Jan Rieger. Trať ujel za
1 minutu a 6,139 sekund, což znamená, že jel průměrnou rychlostí přes 135 kilometrů
za hodinu. Klára Kutová, která řídila modrý Citroen Saxo, jela také pěkně svižně průměrnou rychlostí přes 105 km / hod., byla nejrychlejší ženou závodu. Jiří
Webinger dosáhl s Trabantem průměr 86 km za hodinu. Byla to pěkná podívaná.
R. Jan Eisenstein

JAK DO ŠKOLY, NEBO DO ŠKOLKY? BEZPEČNĚ!
Na začátku školního roku se znovu začíná mluvit o nebezpečí, které hrozí dětem
v silničním provozu. Krátce před koncem prázdnin proto karlovarský Červený kříž
vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Bezpečná cesta do školy – školky“.
Soutěže se zúčastnilo přes třicet výtvarníků ve věku od 3 do 15 let. Stejně jako
v předchozích ročnících, i letos bylo úkolem nakreslit obrázek, který znázorňuje
situaci na přechodu pro chodce, na křižovatkách, při vystupování z autobusu, kdo si
kde hraje a jaké dělá chyby v silničním provozu.
Cílem bylo děti nejen pobavit, ale také jim připomenout nebezpečí na silnicích
a ulicích, která hrozí každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje.
Vítězi v tomto ročníku výtvarné soutěže se staly děti z MŠ v Jáchymově, které vybrala
odborná komise. Vítězové obdrželi ceny ve formě sladkostí a omalovánky s tématikou
první pomoci. Všichni účastníci soutěže pak obdrželi propagační materiály.

Natálka Manlíková
5,5let
MŠ Jáchymov

Lucie Tarazcköziová
5,5 let
MŠ Jáchymov

Věra Sládková
ředitelka Ú OS ČČK K. Vary

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu před svátkem Sv. Václava proběhl letos již 22. 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,
skautů, kteří na Jáchymovsku nedobrovolně strávili roky svého života. Někteří se
domů již nikdy nevrátili. Letošního setkání se opět účastnilo asi 80 lidí, převážně
skautů. Bohužel počet hostů z řad jáchymovských občanů by bylo možné spočítat na
prstech jedné ruky. Také letos byla akce velmi povedená a počasí nám přálo. Z cesty
na Eliáš a zpět se stala krásná procházka podzimní přírodou.
V měsíci říjnu chystáme tajnou výpravu s přespáním. Kam půjdeme a co se tam
bude dít? Na to si, milí čtenáři, musíte počkat do některého z příštích čísel
Zpravodaje!
Pokud hledáte pro své dítě vhodné využití jeho volného času, určitě jej přiveďte!
Scházíme se v klubovně v budově bývalé školky Na Slovanech v Jáchymově.
Každý týden se bude setkávat na schůzkách se svými kamarády, zahraje si s nimi hry
a naučí se něco nového. O víkendech jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy
a v létě pak na tábor, který si sami postavíme na zelené louce.
Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6-13 let. Termíny
schůzek: každý čtvrtek (kromě prázdnin) 17:00 - 18:30. Chtěli byste se přijít podívat
nebo máte dotazy k naší činnosti? Napište si o bližší informace na střediskový e-mail:
arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Fotografie z naší činnosti - výprav, výletů, táborů a dalších akcí naleznete ve
střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth vedoucí střediska

TJ JÁCHYMOV – ODDÍL AEROBIKU
Důležité upozornění pro naše příznivce. Vzhledem k plánované rekonstrukci
tělocvičny naší školy jsme byly nuceny hledat jiné prostory ke cvičení. Pomocnou
ruku v takto zapeklité situaci nám podal pan starosta Ing. Bronislav Grulich s paní
místostarostkou Ingeborg Štikovou. Špatný stav tělocvičny TJ Jáchymov v horní
části města, bohužel neumožňuje její využití pro naše cvičení a tak nám nabídli se
uchýlit do budovy bývalé školky Na Slovanech, jejíž přízemí nám vedení města
umožnilo využívat jako provizorní tělocvičnu. Na poslední chvíli se ale podařilo paní
místostarostce vyjednat prostor tělocvičny v láz. centru Agricola, kde tedy budou
nadále probíhat pravidelné hodiny aerobiku. Bohužel prostory jsou zde menší než
školní tělocvična a tak, na omezenou dobu, budeme muset pozastavit nábor nových
členů do našeho oddílu – jednoduše bychom se sem všechny nevešly . Věříme, že
nám zachováte svou přízeň a situaci chápete.
Ještě jednou děkuji panu starostovi a paní místostarostce a přeji všem příjemný
a pokud možno slunný podzim.
Petra Javůrková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V měsíci září začala škola a s ní také pravidelné schůzky mladých hasičů. Kolektiv
začal po prázdninách naplno pracovat 1. září. Na své první schůzce byly děti
rozděleny do družstev. Byla vytvořena tři družstva dětí – přípravka, mladší a starší
kategorie, družstvo dorostenek a jednotlivkyň a také máme jednotlivce v kategorii
dorostenců. Je to skvělé, máme opět dobrou základnu mladých lidiček. Ale i tak
pokud máte zájem tak klidně přijďte, rádi Vás přijmeme do našich řad. Starší
družstva a dorostenci se schází vždy v pondělí od půl šesté, mladší a přípravka
v úterý od půl šesté. Dorostenky spolu s ženami v pátek také od půl šesté. Kolektiv
začal mimo přípravy na první kolo hry Plamen soutěžemi v Karlovarské lize. Starší
žáci se zúčastnili soutěže na Pile, kde obsadili velice pěkné druhé místo. Přípravka
a starší se také zúčastnili již 21. ročníku soutěže o Pohár starosty města na Eduardu,
kde se také pochlapili. V přeboru jednotlivců v kategorii chlapců patřila „bednová“
místa našim, na prvním místě umístil František Trefný a druhé místo obsadil Lukáš
Vaněček. Třetí místo v kategorii starších děvčat obsadila Dominika Boudná. Za
mladší dívky Pavla Peteříková obsadila druhé místo. Přípravka si pořadí obrátila,
první místo patřilo Jitce Kneiflové, druhé místo Monice Galové a třetí místo
v kategorii chlapců obsadil Patrik Kožušník. Celkově obsadilo starší družstvo druhé
místo a přípravka místo první. Dorostenky se zúčastnily závodů v Nové Roli, kde ve
své kategorii obsadily první místo. V současné době se všechna družstva připravují
na závod branné všestrannosti a dorostenci na nominaci do reprezentačního týmu
ČR, která se koná ve velice silné konkurenci 5. října v Ostravě a 12. října
v Pardubicích. Dorostenci a dorostenky pro tuto přípravu trénují také výstup na věže,
což je velice baví. Družstvo žen pokračuje v soutěžích Karlovarské ligy, kde na
závodech v Plesné obsadily velice pěkné druhé místo, v Nové Roli také druhé místo za
vedoucími Dalovicemi. Moc se ženám nedařilo v Nejdku, kde po malých problémech
sice útoky dokončily, ale obsadily v lize čtvrté místo. První víkend v říjnu čeká ženy

a dorostenky závěr ligy u Intersparu, tak uvidíme, jak vše dopadne. Ženy bojují o třetí
příčku s Otročínem a dorostenky o první místo s Útvinou.
Členové SDH určitě ale jenom nesoutěží, i když soutěže patří mezi fyzickou přípravu
(proto je škoda, že se více také nezúčastňují muži), pomáhají také při akcích města.
Pomáhali na Jáchymovské pouti, v září to bylo na turnaji při nohejbalu, připraveni
byli také na volejbal, který byl ale pro nezájem a studené počasí zrušen. Pomáhali
také při letním závodu biatlonu na Eduardu.
„Výjezdovka“ také měla v tomto měsíci plné ruce práce. Členové zasahovali u požáru
osobního automobilu, převráceného nákladního automobilu s únikem nafty, dopravní
nehodě pod Jáchymovem a jednom padlém stromě.

za SDH Jáchymov Anna Plačková

KONTAKTY NA MĚÚ 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

E-mail

telefon

dveře/
poschodí
15 / 2
14 / 2

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
6/1
Ing. Frischová
5.
frischova@mestojachymov.cz
353 808 117
14 / 2
Marcela
Peroutková
4.
peroutková@mestojachymov.cz 353 808 134
13 / 2
Anna
Trylčová Marie
2.
trylcova@mestojachymov.cz
353 808 120
4/1
Kožušník
6.
kozusnik@mestojachymov.cz
353 808 118
11 / 1
Luboš
Stradiot
správce
353 808 125
1/1
Stanislav
Šlehoferová
13/2
4.
slehoferova@mestojachymov.cz 353808119
Martina
Strnadová
3.
strnadova@mestojachymov.cz 353808121
15/2
Adéla

Odbor stavebního úřadu
Jméno
Krejčová
Lýdia
Rothe
Michael
Punčochářová
Anna

činnosti
vedoucí

E-mail
krejcova@mestojachymov.cz

telefon
353 808 129

dveře/poschodí
10 / 1

S.

rothe@mestojachymov.cz

353 808 132

10 / 1

puncocharova@mestojachymov 353 808 116

10/1

S.

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
Záchranná služba

353 811 158, 721 773 597
155

Okresní ohlašovna požárů

150, 950 370 112(Karlovy Vary)
353364255

Nemocnice Ostrov recepce
Ústředna nemocnice
Rychlá záchranná služba K. Vary

353 364 111
353 232 000

Ohlašovna požárů Jáchymov

353 811 158, 725 056 518

Městský úřad
Bytový úřad
Informační centrum
Česká pošta – Jáchymov

353 808 111 fax: 353 808 112
353 808 124
353 811 379
353 811 647, 353 811 977, 353 811 155

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

PO, ČT
ÚT

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Erika Handrychová TEL.: 353 811 244

PO, ÚT, ST, PÁ
ST
ČT

7.30 - 11.30 hodin
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
13.00 - 17.00 hodin

________________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht, TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.00 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
12.30 – 14.00 hodin
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
________________________________________________________________________________
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE od 1. 4. 2014
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

------------------------9.00 – 12.30 hodin
7.30 - 12.00 hodin
8.00 - 12.00 hodin
8.00 - 12.00 hodin

16.30 – 18.30 jen akutní případy
12.30 - 15.30
12.30 – 14.00 prevence
12.30 – 14.00 prevence

VETERINÁRNÍ AMBULANCE
MVDr. Lenka Müllerová TEL: 773 136 131
Staré náměstí 3, Ostrov - POHOTOVOST NON STOP
ordinace Jáchymov – tř. Dukelských hrdinů
ČT

17.00 – 19.00 hodin

