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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 slovo starosty
 rada města
 informace z města
o vakcinace psů
o sběrný dvůr
o sbíráme víčka
o zájezd do Bečova
o v dubnu se událo
o zápis dětí do MŠ
 kulturní program
o koncerty
o kino
o noc kostelů
o otevírání mlýnků
o co nás čeká v červnu
o pohádkový les

Foto MUDr. Erika Handrychová

 ostatní články
o Junák
o hasiči
o Náhradním rodinám o.p.s.

VÍTE, ŽE?
I v Jáchymově máme rysa! V dubnu ho bylo
možné zahlédnout v okolí Nového Města.
Utekl majiteli a potuloval se zdejší krajinou.
FAKTA: Rys je středně velká kočkovitá
šelma přirozeně se vyskytující v Eurasii. Je
největší kočkovitou šelmou Evropy a náleží
mezi druhy chráněné Bernskou konvencí.
Podle českých zákonů náleží mezi silně
ohrožené a chráněné druhy, které nelze lovit.
Je to nádherné zvíře zasluhující ochranu.
Za RR Petra Javůrková
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SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech proběhl kontejnerový odvoz odpadů od občanů Jáchymova
organizovaný Službami Jáchymov. V rámci této, mezi lidmi velice pozitivně vnímané
akce, bylo odvezeno 72 televizorů, 14 monitorů, 48 lednic, 16 mikrovlnek, 21 praček
a 15 sporáků. Dále byly odvezeny 4 klece drobných elektrospotřebičů, 750 kg barev
a 225 pneumatik. Co se týká velkoobjemového odpadu, bylo naloženo a odvezeno 22
kontejnerů s cca. 25 tunami tohoto odpadu. Svoz svůj účel zcela jistě splnil a na
podzim plánujeme jeho pokračování.
Je potřeba si však uvědomit, že tato akce se v zásadě týká pouze občanů
Jáchymova a soukromých osob, které mají s městem uzavřenu smlouvu o odvozu
TKO. Podnikatelé musí odvoz tohoto odpadu řešit svou cestou, za své prostředky.
Nemůžou této služby, na úkor města potažmo občanů Jáchymova, zneužívat. Bohužel
jsme jeden tento záměr na Suché zaregistrovali, vyhozený odpad Služby neodvezly
a vzhledem k tomu, že na výzvu nebyla zjednána náprava, byla celá záležitosti
předána Městské policii k došetření.
Tak jak jsem už v minulém čísle avizoval, pomalu se nám rozjíždí stavební práce,
které bychom chtěli v letošním roce zrealizovat. Jednu stavbu jsme bohužel museli
„odpískat“. Vzhledem k neočekávaným problémům se zařazením a následným
určením vlastníka vodoteče vyvěrající zpod haldy Na Slovanech se zpozdilo
dokončení PD a tak žádost o dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť MMR
a tím zahájení stavby přesouváme do příštího roku. Nástup stavebních firem trochu
zabrzdilo počasí, hlavně sněhopád ze začátku měsíce a určitá nedořešená inženýrská
opatření – např. dopravní omezení. Dnes je už vše vyřešeno. Pokud se nestane něco
neočekávaného, dojde 11. května k frézování živičného povrchu komunikace na
náměstí Republiky. Vzniklého materiálu chceme mimo jiné využít při opravě
příjezdové komunikace k hotelu Berghof a vybudování odstavné plochy na Novém
Městě.
Vzhledem ke špatným zkušenostem z posledních let s dodavatelskými firmami
opravujícími městské komunikace technologií Pachmatic, rozhodli jsme se vrátit ke
klasické technologii oprav. Služby Jáchymov mají potřebnou techniku k dispozici,
chybějící válec s ručním vedením by měl být začátkem měsíce května do firmy dodán
a tak jsem přesvědčen, že kvalita provedených oprav bude minimálně o řád vyšší.
Závěrem ještě pár slov k Městské hromadné dopravě. Jejím provozováním se
potýkáme s celou řadou problémů souvisejících hlavně se stářím používaného
autobusu a tím jeho častými poruchami a také nevhodností uvedeného typu –
nedostatečná kapacita. Jen s vypětím zainteresovaných a nestandardními postupy se
daří provoz udržet. Dík tak patří p. Doležalovi a p. Plačkovi za pomoc s technikou
SDH.
Blýská se však na lepší časy. V současné době je objednána výroba autobusu na
podvozku IVECO s kapacitou 20 míst k sezení a 17 ke stání + prostor pro kočárek.
Autobus by měl být během prázdnin dodán a tak je předpoklad, že by už od počátku
nového školního roku měl být zařazen do provozu. Prosím Vás tedy o trpělivost
a pochopení.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
8. zasedání rady města ze dne 31. března 2015:
 schválila rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ 2015 dle
tabulky
 schválila nabídku firmy KV Realinvest, s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy
Vary na realizaci stavby Oprava vnitřních omítek přízemí a zadní fasády čp.
270, nám. Republiky, Jáchymov, za cenu 461 045,23 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo
 schválila jako vítěze výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace „Oprava střechy kostela Všech svatých v Jáchymově“ firmu
Martin Bezouška, Jáchymov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila jako vítěze výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace „Projektová příprava – Rekonstrukce požární zbrojnice
v Jáchymově“ Ing. arch. Egerta a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila jako vítěze výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace „Projektová příprava akce „Víceúčelové sportoviště Mariánská“
firmu Sportovní projekty s r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
9. zasedání rady města ze dne 7. dubna 2015:
 schválila zřízení přípravné třídy ve školním roce 2015/2016 v Základní škole
M.C.Sklodowské a mateřská škola Jáchymov
 vzala na vědomí informace o uhrazení celého dluhu najednou za pronájem
pozemků vyplývajících z nájemní smlouvy č. 15/13 ve výši 151.628,- Kč
10. zasedání rady města ze dne 21. dubna 2015:
 schválila nabídku firmy Z + M Partner, spol. s r.o., Ostrava - Moravská
Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, IČ 26 843 935, na akci
Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend za
cenu 3 084 772,40 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 schválila nabídku firmy Algon a.s. na demolici autobusové zastávky Jáchymov
– střed a výstavbu stání pro kontejnery za cenu 169 918,- Kč (bez DPH)
a pověřuje OHS vystavením objednávky
 schválila pronájem nebytového prostoru č. 3 v čp. 270, ul. nám. Republiky
v Jáchymově za cenu 30,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby, panu …… za účelem
zřízení provozovny a kanceláře na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní
lhůtou
 schválila Smlouvu o spolupráci v oblasti zabezpečování a financování provozu
kina, kulturních, společenských a turistických akcí ve městě Jáchymov mezi
Městem Jáchymov a a.s. LL Jáchymov, a to na r. 2015 a zároveň pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
 schválila Kupní smlouvu, uzavřenou mezi Městem Jáchymov a LL Jáchymov,
a.s., na prodej ocelové montované haly, umístěné v areálu spol. Služby
Jáchymov, s r.o. za cenu 200 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy
Zpracovala: Soňa Hynková

OZNÁMENÍ
SBĚRNÝ DVŮR
OTEVŘENO:
pondělí a středa
sobota

800 - 1800 hodin
800 - 1200 hodin

- nepřetržitý bezplatný odběr nebezpečného odpadu (mrazáky, lednice, pračky,
televize, monitory, počítače, drobné elektrospotřebiče, pneumatiky, barvy, zářivky,
autobaterie, apod.)
- každou první středu a sobotu v měsíci bezplatný odběr bytového vybavení
(nábytek, sedačky, koberce, apod.)
- odběr stavební sutě a zeminy je zpoplatněn
- textil – samostatný kontejner
- odběr kovového odpadu
Sběrný dvůr je umístěn na Panoramě, v prostorách areálu Služeb města
Jáchymov, Dvořákova ul.

NÁDOBY NA ODPAD
Upozorňujeme občany Jáchymova, že od 1. 1. 2016 budou k dispozici 80-ti l nádoby
na komunální odpad. Své případné žádosti na změnu velikosti nádoby zasílejte
písemně na Městský úřad, nám. Republiky 1, Jáchymov, a to

nejpozději do 31. 10. 2015.

VAKCINACE PSŮ
V neděli dne 24. 5. 2015 od 16 hodin se
uskuteční v Jáchymově před radnicí každoroční
vakcinace psů proti vzteklině. Na Mariánské na
zastávce v 17.15hod. a na Suché U Pašeráka
v 17.45hod.
Cena:
Vzteklina 100,- Kč
Kombinace (včetně vztekliny) 300,- Kč

ZÁJEZD PRO DŘÍVE NAROZENÉ - BEČOV
Odjezd: středa 20. 5. 2015
od Radnice 8.00 hod.
střed 8.05 hod.
lázně 8.10 hod.
Návrat: 20. 5. 2015 v odpoledních hodinách
Platbu, prosím, uhraďte na Informačním centru do 15. 5. 2015
Anna Plačková
STÁLE SBÍRÁME VÍČKA
Na IKC můžete nosit víčka od PET lahví a také víčka kovová, která budou použita
k dobré věci. Budou odvezena na sběrné místo a pomohou nemocným dětem. Víčka
plastová a kovová, prosím, třiďte a nedávejte je dohromady. Předem Vám děkujeme.
IKC je otevřené každý den do 17.00 hodin.

VZPOMÍNÁME
Jaro, léto, podzim, zima v lidském životě rychle
pomine. Vzpomínka na našeho syna, bratra,
strýce a dobrého kamaráda
pana Reného Lehma
zde zůstává. Již je to 2 roky co nás navždy
opustil po těžké nemoci 4. 5. 2013.
Kdo jste ho měli rádi, vzdejte mu tichou
vzpomínku a věřte, že i on vás miloval
a s vámi se rád smál a radoval.
S hlubokým zármutkem zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME
Je to již 15 let, kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka a babička,
paní Zdenka Loukotová.
Se vzpomínkou a láskou vzpomínají manžel
Jindřich, synové Martin a Tomáš s manželkami
a vnoučata Lukáš, Barbora, Jana, Míša,
Viktorie, Emma a Šimon
Vzpomeňte společně s námi.

V DUBNU SE UDÁLO
VELIKONOČNÍ JARMARK
V sobotu se ve Špitálním kostelíku sešlo cca 100 lidiček na již tradičním velikonočním
jarmarku. Zhlédli velice zajímavé a veselé vystoupení dětí z mateřské školy
v Jáchymově. Upletli si pomlázky a nakoupili velikonoční Jidáše, perníčky, malovaná
vajíčka, dřevěné velikonoční motivy. Pro děti byla připravena kreativní dílnička, kde
si děti, ale také dospělí, mohli namalovat či jinak vyzdobit své vajíčko, namalovat
přáníčko, anebo ozdobit perníček. Díky jarně vyzdobenému kostelíku a dětskému
představení na všechny určitě dýchla ta správná jarní atmosféra. Uskutečnila se také
soutěž o nejkrásnější velikonoční výzdobu a vítězem se stala Lucie Javůrková.

Za IKC Jáchymov
Anna Plačková

VERNISÁŽ VÝSTAVY 50 LET ZPRAVODAJE
Příjemná společenská akce plná vzpomínek a nostalgie. I takto by se dalo
charakterizovat setkání obyvatel našeho města na oslavě narozenin Jáchymovského
zpravodaje, který v dubnu oslavil 50 let své existence. Sešlo se mnoho občanů, kterým
zpříjemnila podvečer slečna Lucie Fiedlerová hrou na flétnu, paní Kopecká
zavzpomínala na překážky, které musela zdolávat v době, kdy se stala šéfredaktorkou
Zpravodaje a pan Mgr. Ježek zavzpomínal na dobu před 50 lety a na osoby, které se
aktivně podílely na tvorbě našeho plátku v minulosti. Našemu Zpravodaji bylo také
popřáno mnoho spokojených čtenářů i do dalších let a samozřejmě nechyběl ani dort.
Vždyť padesátka je významné výročí. Děkujeme všem zúčastněným.
Pokud se budete chtít podívat na výstavu i vy, máte možnost do 15. května v přízemí
jáchymovské radnice.
Za IKC Jáchymov
Petra Javůrková

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARIE CURIE – SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA JÁCHYMOV INFORMUJE
DEN ZEMĚ – 22. 4. 2015 ZŠ JÁCHYMOV
Den Země – svátek, kdy si mnozí uvědomují, v jakém prostředí žijeme, si
připomněli i žáci naší školy. Během dne ukázali žáci nejen svůj vztah k stále tolik
aktuální ekologické problematice, ale také dali průchod své fantazii a tvůrčím
schopnostem.
Například přípravná třída měla krásnou procházku za jarními květinami, při které
se z dětí stali na chvíli malíři. Prvňáčci se vydali na cestu za zvířátky do
LESOPARKU v Chomutově. Nejen roztomilá zvířata, ale i cesta vlakem pro ně byla
velkým dobrodružstvím. Pátá třída pracovala ve skupinkách na prezentacích
o ekologii, které pak předvedla zábavnou a hravou formou svým spolužákům. Další
třídy měly např. tematicky založené procházky do přírody v našem okolí. Všichni žáci
se také podíleli na úklidu v přilehlém okolí naší školy.
Den Země se díky dobře připravenému programu všech učitelů a krásnému počasí
vydařil.
Mgr. Štěpánka Hronová
tř. učitelka 5. třídy

JAK PROŽILA DEN ZEMĚ 22. DUBNA 2015 1. TŘÍDA ZŠ V JÁCHYMOVĚ
Když si vybereš tuto školu, setkáš se s příjemným, téměř rodinným prostředím,
individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program je
orientován na tebe, milý žáku, kamaráde, respektuje tvé osobní maximum individuální
potřeby. Můžeš se vzdělávat s pomocí nejmodernějšího vybavení a účastnit se řady
zajímavých aktivit.
Tak tomu bylo i v den, kdy všichni lidé se zamyslí nad tím co by v Den Země mohli
pro naši Zemi nebo ten kousek, kde zrovna žijeme, udělat. Tak v tento Den žáci 1. i 2.
stupně pracovali kolem školy a zušlechťovali ji. Uklízeli nepořádek po zimě a vítali
příchod jara na školní zahradě její úpravou. Ale co my, úplně malí žáčci? Tak se naše
paní učitelka rozhodla, že se s námi pojede podívat do Zooparku v Chomutově, abychom
viděli, jaká zvířátka na zemi a kolem nás, žijí.
Jeli jsme ráno v 8:10 hodin z Jáchymova do Ostrova nad Ohří a odtud vláčkem do
Chomutova – město. Vlak svištěl rychle a co nevidět jsme vystupovali. Cesta vlakem se
nám moc líbila, zvláště některým našim kamarádům, kteří jeli vláčkem úplně poprvé.
Moc jsme se těšili na zážitky, které v Zooparku prožijeme. Hned u vchodu nás uvítal páv,
předváděl se pořádně a roztahoval na nás svá obrovská pera, za která jsme se skoro
všichni schovali. Vlk sibiřský čekal hned za rohem, a protože si tam vyhloubil noru, tak
jsme do ní postupně
všichni vlezli. Byl z nás
trochu nervózní a tak
pobíhal sem a tam
a pozoroval nás. Pak
jsme šli k ptáčkům
a zrovna tam měli
krmení. To se hned tak
nevidí, zřejmě proto, že
jsme v Zooparku byli
brzy dopoledne. Moc se
nám líbili i medvědi,
chtěli jsme jim zazpívat
písničku o medvědech,
ale oni spali jako by
zimním spánkem, a tak jsme je nechtěli budit. Udělali jsme pár fotek a šli jsme dál. Den
se pomalu přehoupl do odpoledních hodin a nás ještě čekaly houpačky, které se nám tuze
líbily a dokonce se zhoupla i paní učitelka, aby dodržela heslo „když všichni, tak
všichni“. Ocenili jsme i občerstvení, kde jsme si mohli všichni něco koupit a také jsme
si koupili památeční mince. Někteří je hned ztratili, ale to jsme přece čekali, že?
Všechno jsme stihli a těm, kteří tam ještě nikdy nebyli, jim cestu do Zooparku musíme
doporučit. Však to stojí za to. Park je veliký, má krásně upravené cesty a všude je tolik
lákadel pro malé i velké návštěvníky. Malý Jiřík, když jsme na závěr zavítali k opičkám,
prohlásil, že by na výletě chtěl ještě zůstat až do zítřka. „A kde bys, Jiříku, spal? Tady u
opiček? Tam je sice smrádeček, ale teplíčko“. „To nevadí, hlavně, že bych tady byl“,
povídá Jiřík, ale musel bohužel s námi zase zpátky na vláček a tradá za rodiči do
Jáchymova. Dojeli jsme všichni v pořádku a nadšeni. Starali se o nás 4 dospělí a tak
jsme nemohli ani zlobit. Tak když přijdete k nám do školy, takových zajímavých aktivit
zažijete spoustu. Těšíme se na Vás, žáci 1. třídy.
Mgr. Marcela Málková

KVÍZ NA KVĚTEN
Počasí nás láká ven, tak neváhejte a při procházce si můžete vyluštit květnový kvíz.
Na odpovědi a číslo, které je s tajenkou spjato, pošlete nejpozději do 20. května
1/ Na cukrárně U cukrářů je letopočet:
R, 1865
P, 1898,
Z, 1890
2/ Na dětském hřišti na Slovanech není
tato barva plotu:
O, fialová
A, zelená
E, červená
3/ Oltář Lucase Cranacha můžeme
vidět v:
M, Evangelickém kostelíku
L, Špitálním kostelíku
H, kostele sv. Jáchyma
4/ Radonová
zastávek:
I, 9

stezka

má

celkem

C, 6
K, 8
5/ Cyklostezka
otevřena v roce:
J, 2012
T, 2011
C, 2013

byla

slavnostně

6/ Počet dětí 6-15 let, které navštěvují
knihovnu, je přibližně:
I, 60
O, 70
U, 80
7/ Na Radnici je do 15. 5. výstava:
Z, hraček
E, zpravodajů
V, pohledů

Vítězem kvízu za měsíc duben se stala: Pavla Peteříková
Správná odpověď z minulého čísla je: Hasiči

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna bude v měsíci květnu otevřena takto:
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 –12,00
13,00 – 16,00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
NEDĚLE 31. května
13,00 – 17,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
NÁVŠTĚVA DPS
V květnu proběhne návštěva v DPS ve čtvrtek 28. 5. od 10,00 do 11,00 hod.
Přijďte si do knihovny vypůjčit knihy a hlavně strávit příjemné chvíle. Na Vaši
návštěvu nejen v Březnu-měsíci čtenářů se těší knihovnice: Karin Pašková, Eva
Kochová a Miluše Veselá

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba út-ne 9-12, 13-17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice. Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Přednáška
Sobota 16. 5. 2015 od 17.00 hodin

Život horníků v Krušných horách
Historik muzea Mgr. Lukáš Svoboda přiblíží bohatou a slavnou historii zdejší části
Krušných hor, která je po většinu svého trvání těsně spjata s horníky
a geologickými poklady v podobě nalezišť rud cínu a dalších. Přednášející osvětlí,
jaký byl postup kolonizace Krušných hor, jak se zdejším horníkům žilo a jaké útrapy
hornickou činnost provázely. V souvislosti s hornickou činností promluví o hlavních
hornických oblastech - Jáchymovsku, Nejdecku, Horní Blatné, Hřebečné, Ryžovně
a Božím Daru. Přednáška je doplněna množstvím obrazového materiálu.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte jednu z nejstarších dochovaných raně
renesančních staveb 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.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Otevřeno každé úterý a čtvrtek v 14. 00 hod a v 15.00 hod.
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.

NOC KOSTELŮ 2015
KOSTEL SV JÁCHYMA
„Přijďte se potěšit krásou architektonických
a výtvarných pokladů, které vytvořily
a uchovaly generace těch, kteří tu žily před
námi. Nechte se povzbudit myšlenkami
a hodnotami, ze kterých tato díla vyrostla.“
napsal biskup František Radkovský. Kostel sv.
Jáchyma a sv. Anny bude otevřen v pátek
29. května 2015 od 17,00 do 21,00 hodin.
Slovní doprovod prohlídky bude každou celou
hodinu. Přijďte si také přečíst texty psané
češtinou, kterou se psalo před 200 lety.
Takovou psal též Josef Jungmann. Můžete se
pokusit rozluštit časový údaj skrytý v jednom
z textů. Doprovázet nás bude reprodukovaná
hudba Wolfganga Amadea Mozarta.
R. Jan Eisenstein

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
CURIE
kavárna
19. 5. úterý
v 19:30 hod.

TANEČNÍ A STEPAŘSKÉ RETRO PÁSMO S RETRO
MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Taneční škola Harmonie předvede retro program z přelomu
století a 1. republiky s dobovou módní přehlídkou. K tanci
a poslechu hraje Jan Zumr.
Vstupné 100,- Kč.

CURIE
kavárna
27. 5. středa
v 19:30 hod.

OLDIES HITY 70., 80., 90. LÉTA
K tanci a poslechu hraje DJ VENDL. Přijďte si poslechnout
největší hity Vašeho mládí.
Vstupné zdarma

KULTURNÍ DŮM
16. 5. sobota
v 19:30 hod.

AFTER PARTY S MANAWORLD DJs
Dj At Work a Dj Mojjo z agentury Manaword Creative jsou
muzikanti ze známé skupiny 100°C. Jejich společný set je
mixem různých hudebních stylů (Hip Hop, Reggae, Electro,
Indie, Swing, Funk, Deep House) a vystoupení dotváří
kreativní videoprojekce....
Vstupné 30,- Kč.

KONCERTY
RADIUM PALAC E
sál
1. 5. pátek
20:00 hod.

A QUATTRO VOCI – PRVOMÁJOVÝ KONCERT
v hlavní roli příčná flétna, hoboj, violoncello a cembalo.
Triové sonáty barokních mistrů a jejich ozvěny v soudobé
hudbě Pepusch, Purcel, Boismortier, Telemann, Vivaldi,
Marcello nebo J. S. Bach.
Vstupné 120,- Kč.

CURIE
kavárna
5. 5. úterý
19:30 hod.

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.
Vstupné 90,- Kč.

RADIUM PALACE
sál
7. 5. čtvrtek
20:00 hod.

KOLOTOČ SVĚTOVÝCH MELODIÍ - HARMONIKA
DUO
Renáta a Josef Pospíšilovi s hostem alt saxofonistou
SERHIJEM „FRANKIE“ ZHYRNOVEM z Ukrajiny.
Vstupné 130,- Kč.

BĚHOUNEK
sál
12. 5. úterý
19:30 hod.

SWINGOVÝ VEČER
Swingstudio Karlovy Vary hraje swingové a džezové
evergreeny. Nahrávalo pro český a holandský rozhlas
vystupovalo v televizi Prima.
Vstupné 120,- Kč.

RADIUM PALACE
sál
14. 5. čtvrtek
20:00 hod.

PERLY PANÍ OPERETY
představí se sólisté z Prahy a SRN. Vynikající sopranistka Christina Kluge (SRN), tenor - Jaroslav Mrázek a klavírní
doprovod – Daniel Wiesner. Na programu známé skladby
např. od Fr. Lehára, E. Kalmána, R. Frimla nebo
O. Nedbala.
Vstupné 140,- Kč.

RADIUM PALACE
sál
21. 5. čtvrtek
20:00 hod.

CARMEN
opera od George Bizeta plná vášně, lásky, žárlivosti a zradě
z ohnivého Španělska. Slavnostní operní koncert v podání
vynikajících umělců z Prahy a Olomouce.
Vstupné 160,- Kč

BĚHOUNEK
Sál
26. 5. úterý
19:30 hod.

PĚVECKÝ RECITÁL JAKUBA PUSTINY
Talentovaný, charismatický pěvec, vítěz řady pěveckých
soutěží zpíval po boku Petera Dvorského, Josého Cury nebo
Evy Urbanové. Klavírní doprovod a skladby pro klavír sólo
Jiří Hrubý, absolvent JAMU v Brně, pedagog.
Vstupné 150,- Kč

RADIUM PALACE
sál
28. 5. čtvrtek
20:00 hod.

VEČER NĚMECKÉHO ROMANTISMU
Slavnostní klavírní recitál v podání vynikajícího mladého
a nadaného klavírního mistra Jiřího Hrubého z Prahy.
Tento večer je věnovaný hudbě dvou velkých německých
romantických skladatelů – J. Brahmse a F. Liszta.
Vstupné 130,- Kč.

KINO RADIUM JÁCHYMOV

2. 5. sobota
v 19:30

GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE
Krimi / Drama / Akční / Thriller / USA/ 2013/ 113 min/ od 15 let
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster
a brooklynský rodák Mickey Cohen (Sean Penn).
Vstupné 70,- Kč.

6. 5. středa
v 19:30

GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
Životopisný / Drama / USA / Velká Británie/ 2014/139 min /od 12 let
James Brown byl nespoutaný živel, jenž si vždycky dělal, co chce.
Nesnesitelná frackovitost, kterou v plné kráse rozbalí hned v úvodu
filmu, má hluboké kořeny v jeho minulosti.
Vstupné 70,- Kč.

9. 5. sobota
v 17:00

NĚCO Z ALENKY
Animovaný / Československo / Švýcarsko / Západní Německo/ 1988/
Švankmajerův film Něco z Alenky je poctou nezměrné Carrollově
představivosti, ale současně i záminkou k rozvinutí o nic menší
představivosti vlastní.
Vstupné 70,- Kč.

9. 5. sobota ŽELEZNÉ SRDCE
v 19:30
Akční / Drama / Válečný / USA/ 2014/ 135 min/ od 12 let
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální
ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní
seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se
s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele.
Vstupné 70,- Kč.
13. 5. středa
v 19:30

CO JSME KOMU UDĚLALI
Komedie / Francie/ 2014/ 97 min /od 15 let
Claude a Marie Verneuilovi, mají čtyři dcery a při jejich výchově se
vždy snažili uplatňovat konzervativní metody. Dnešní doba je ale
konfrontuje s mnoha věcmi, které nejsou podle jejich gusta.
Vstupné 70,- Kč.

16. 5. sobota Mrňouskové: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
v 17:00
Animovaný / Rodinný / Komedie / Francie / Belgie, 2013/ 88 min
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství
mezi koloniemi černých a červených mravenců. Když tu se najednou
uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná beruška.
Vstupné 30,- Kč.
20. 5. středa HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
v 19:30
Komedie / Drama/ 2014/ 100 min /české titulky/ od 12 let
Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan,
dva cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na
kaleidoskopickou toulku lidskými touhami.
Vstupné 70,- Kč.
23. 5. sobota FOTOGRAF
17:00, 19:30 Komedie / Drama / Česko/ 2015/ 133 min/ od 15 let
V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám
turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který
je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní.
Vstupné 70,- Kč.
27. 5. středa POJEDEME K MOŘI
17:00,19:30 Komedie / Rodinný / Česko/ 2014/ 90 min
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o své
rodině a kamarádovi.
Vstupné 70,- Kč.
30. 5. sobota MALÝ PÁN
v 17:00
Loutkový / Česko / Slovensko/ 2014/ 75 min
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho
poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě,
ve kterém najde, co mu schází.
Vstupné 30,- Kč.
30. 5. sobota KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
v 19:30
Romantický / Komedie / Drama / USA/ 2014/ 97 min /od 12 let
Děj této romantické komedie se odehrává v jižní Francii v roce
1920. Stanley (Colin Firth) - alias Wei Ling Soo - je britský
kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán do Francie na žádost
aristokratické rodiny, aby odhalil možný podvod.
Vstupné 70,- Kč.
VSTUPENKY NA JEDNOTLIVÁ PROMÍTÁNÍ JE MOŽNÉ ZAKOUPIT
V POKLADNĚ KINA CCA 1 HODINU PŘED ZAHÁJENÍM.

POHÁDKOVÝ LES 31. května od 9.00 hodin
V neděli 31. května se na vás v lese za hotelem Panorama těší
pohádkové bytosti, které v tento den vylézají ze svých skrýší pro
potěchu našich nejmenších. Bližší informace naleznete na
plakátek a na stránkách města. Vstupenky opět zakoupíte v IKC
Jáchymov a IC Ostrov.
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V MĚSÍCI ČERVNU SE USKUTEČNÍ:
5. června
LOGO 500 LET
Výstavní síň Radnice

18. června
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Obřadní síň Radnice

20. června od 9:00 hod.
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Hřiště u školy ZŠ

27. června
KONCERT THE TAP TAP
Šlikovka
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HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
V dubnu uspořádal kolektiv mladých hasičů soustředění na Eduardu, kde si
nacvičovali různé disciplíny a večer si opekli první buřtíky. Zažili spoustu legrace
a hráli hodně her. Víkend se podařil i počasí vyšlo. Určitě si jej brzy zopakujeme.
V dubnu čekaly na děti již také první závody. Bylo to v Chodově, kde v sobotu
nastoupili dorostenci a vůbec nezačali špatně. Děvčatům se zadařilo a mezi
dospělými se dostaly v běhu na 100m s překážkami do tzv. pavouka, kde Jana
Kneiflová obsadila druhé místo a Kačenka Kneiflová místo osmé. Klukům se moc
nedařilo, trochu je zaskočila vysoká kladina, ale to do okresního kola natrénují.
V Chodově již tradičně začínají také první ligové závody. V zastoupení jsme měli
všechny tři kolektivy. Přípravka obsadila čtvrté místo ve své kategorii, mladší
družstvo se umístilo na místě desátém a starší družstvo na místě třetím. Druhého
května se konají závody ve výstupu na věž a běhu na 100m s překážkami v Plzni na
Košutce, kde budeme mít také své zastoupení, tak držme palečky. Celý kolektiv je pro
letošní rok zapojen do Krajské ligy mladých hasičů a v květnu nás čekají všechna
postupová kola.

Z činnosti SDH
Po delší pauze se podařilo sestavit družstvo mužů, které se spolu s ženami zapojilo do
Karlovarské ligy PS. Chlapi se zúčastnili také prvních závodů v Chodově, kde
obsadili krásné čtvrté místo. Tentokráte se situace obrátila, na start nenastoupilo
družstvo žen, právě z důvodu pracovního vytížení. Členové SDH pomohli Kulturní
komisi města a Informačnímu centru při přípravě a průběhu čarodějnic.

Z činnosti JSDH
Členové jednotky se zúčastnili školení na dopravní nehody, Petr Kučera absolvoval
kurz nositele dýchací techniky. Do IZS po umístění výstražných značení – majáků
a polepů se zařadil Ford tranzit. Úspěšní jsme byli v dotaci na obnovení techniky, kde
se nám podařilo získat příspěvek na nové dýchací přístroje – 2 ks. V tomto měsíci
a poslední den v březnu jednotka vyjížděla celkem pětkrát, dvakrát na spadlé stromy,
jedenkráte na pomoc HZS Karlovy Vary do Kfel k rozvodněnému potoku a dvakrát
k požáru budov v Dolním Žďáru a Ostrově
Anna Plačková
Jednatel SDH Jáchymov

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Prostřední dubnovou schůzku jsme věnovali úklidu. Vysbírali jsme okolí naší
klubovny a travnatý plácek (dříve hřiště mateřské školy). Za hodinku práce se nám
podařilo naplnit obsah velké popelnice. Kde se tam všechny ty odpadky vzaly?!
Následující sobotu jsme se vypravili na jarní výpravu do okolí Jáchymova. Počasí
bylo vskutku aprílové, ale nezalekli jsme se. Využili jsme relativně nově vyznačené
žluté značky od radnice přes Klobouk směrem na Můstek. Cestou jsme hráli kvízovou
hru s otázkami na všímavost, poznávání přírody a zeměpis. Cesta nás vedla pořád do
kopce, ale následující zastavení stálo opravdu za to! Na Hadí hoře (940 m n. m.),
kterou většina z nás ještě nikdy nenavštívila, nás přivítalo sluníčko. Nebylo snad
možné vybrat lepší místo na svačinu... Před pokračováním v cestě jsme si ještě
udělali společnou fotku. Naše další cesta vedla přes vrchol hory Dub (1000 m n. m.).
Tady na nás čekala zasněžená cesta a tetřeví stopy. Protože se blížil čas oběda,
hledali jsme vhodné místo pro rozdělání ohně, které jsme našli na Farských loukách.
Po vypečeném obědě a zahlazení ohniště jsme se vydali směrem domů, na Klobouk.
Museli jsme ještě překonat Stísněný potok, což se (obzvláště u některých) neobešlo
bez následků. Do svých domovů jsme se rozešli na Klobouku, cestou domů jsme ještě
zažili spoustu legrace. Byla to povedená akce, užili jsme si slunce i pořádnou zimu,
jarní květiny i sníh.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

DĚTI V NOVÝCH RODINÁCH – RODINY PŘIJÍMAJÍCÍ DĚTI
Náhradním rodinám, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2011
doprovází náhradní rodiny po celém Karlovarském kraji.

Kdo jsou to vlastně náhradní rodiče?
Náhradní rodiče jsou lidé, kteří přijmou do své rodiny dítě, aby se o něj mohli starat
a připravit ho na vstup do samostatného života v dospělosti. Je to lepší alternativa
pro děti, o které se jejich biologičtí rodiče z různých důvodů nemohli starat
a vyrůstalo by v institucionálním zařízení (např. v dětském domově). Rozlišujeme
několik forem náhradního rodičovství: adopce, pěstounství a poručnictví.
Dětský domov nebo rodina?
Každý za sebe už jsme si asi vybrali. Vyrůstat v rodině znamená být přítomen všedním
událostem, mít své „doma“, mít někoho, kdo o mě pečuje a mohu se na něj obracet.
Je to také možnost učit se sociálním dovednostem i budovat pevný citový vztah, který
se tvoří právě řešením každodenních situací v rodině.
Společnost Náhradním rodinám, o.p.s. nabízí pěstounským rodinám pomoc a podporu
po celé období, kdy o přijaté dítě pečují. Rodinám poskytujeme odborné poradenství,
vzdělávací aktivity, možnost setkávání s dalšími rodinami, společné víkendové pobyty
pro rodiny s dětmi, terapii, pobyty pro děti v rámci respitní péče. Naším posláním je
seznamovat veřejnost s možností přijmout dítě do rodiny. Jednou z takových aktivit je
celodenní akce DEN RODIN v sobotu 16. 5. 2015 od 10:00 do 18:00 h v prostorách
Volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech s bohatým doprovodným
programem.

Info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz

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

PO, ČT
ÚT

10.00 -12.00

13.00 - 18.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

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

PO, ÚT, ST, PÁ

7.30 - 11.30 hodin

ST
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
ČT
13.00 - 17.00 hodin
___________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht, TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.00 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
12.30 – 14.00 hodin
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
__________________________________________________________________________
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE od 1. 1.2015
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00 – 13.00 hodin
------------------------------------------------8.00 - 12.00 hodin
8.00 - 13.00 hodin

-------------------------15.00 – 17.30 hodin
15.00 – 18.30 hodin
12.30 – 17.00 hodin
-----------------------------

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

17.00 – 19.00 hodin

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
Peroutková
4.
peroutková@mestojachymov.cz 353 808 134
Anna
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

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

Odbor stavebního úřadu
Jméno
činnosti
E-mail
telefon
dveře/poschodí
Krejčová
vedoucí
krejcova@mestojachymov.cz 353 808 129
10 / 1
Lýdia
Rothe
S.
rothe@mestojachymov.cz
353 808 132
10 / 1
Michael
Punčochářová
S.
puncocharova@mestojachymov 353 808 116
10/1
Anna
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

REKLAMA

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, bílý a kropenatý. Stáří 14
až 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle
stáří. Prodáváme slepičky pouze
našeho chovu! Prodej se uskuteční:

20. května a 23. června 2015
Jáchymov – autobusová zastávka
Radnice - 14.35 hod.
…………………………………………...................

Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky. Případné
bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

JSME TU S VÁMI
MONITORUJEME DĚNÍ VE MĚSTĚ

tvjachymov@gmail.com

