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VÍTE, ŽE?
Bílé kůry břízy se před vynalezením papíru
používalo k písemným záznamům? Dříve se
mladá březová kůra používala i k výrobě
oděvů a obuvi. Bříza je ideálním stromem
pro vysušování příliš vlhkých míst, od
pradávna se proto vysazovala např. v
blízkosti domů, jejichž zdi trpěly přílišnou
vlhkostí, vzlínající z podloží.
Bříza je krásný, užitečný a léčivý strom,
který nám může být pomocníkem a dobrým
přítelem.
FAKTA: Bříza se v ČR vyskytuje velmi hojně
až do nadmořských výšek cca 1000 m.
Celkově roste v Evropě na severu až po
polární kruh, na jihu po Pyreneje a Apeniny,
na východě až k povodí řeky Leny.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org
Za RR Petra Javůrková

Foto Kristýna Michalcová
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
11. zasedání rady města ze dne 5. května 2015:
 schválila nabídku firmy …….. na elektroinstalační práce v chodbě čp. 270 za
cenu 79.262,00 Kč (bez DPH) a pověřuje OHS vystavením objednávky
 schválila rozpočtové opatření č. II. 2015, tj. navýšení provozního příspěvku pro
ZŠ a MŠ na financování asistentů pedagoga o 205.259,- Kč
 schválila nabídku firmy ……, s.r.o. na realizaci podlimitní veřejné zakázky na
akci „Opěrná zeď Mincovní - lokalita 28 - 1. Etapa “ za cenu 38.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila Licenční smlouvu mezi Městem Jáchymov a …. Nymburk, na
vytvoření loga v souvislosti s oslavou 500. výročí založení města Jáchymova
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila Prohlášení o spolupráci s partnerem projektu „Vybudování zázemí
pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“, a to mezi Městem Jáchymov a p.o.
Muzeum Sokolov a pověřuje starostu města podpisem prohlášení
 schválila použití znaku města Jáchymov na propagační materiál v souvislosti
s uspořádáním akce: Pohádkový les, který se koná 31. 5. 2015
12. zasedání rady města ze dne 19. května 2015:
 schválila rozšíření stanovišť na separovaný odpad o 3 nádoby na kovový odpad
dle předložené nabídky firmy Resur spol, s r.o., Mostecká 187, 362 32 Karlovy
Vary
 schválila zařazení Rekonstrukce části 1. PP radnice do Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2015
 schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce
části 1. PP radnice“
 schválila nabídku firmy …….. Praha 5 – Jinonice na administraci projektu
Opěrná zeď Mincovní - lokalita 28 - 1. Etapa v rámci výzvy OPŽP za cenu
45.000 Kč bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 17. 6. 2015 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 24. 6. 2015 od 17.00 hod. na
MěÚ Jáchymov

POUŤ NA MARIÁNSKOU
Vážení přátelé a občané města Jáchymova, ve dnech 3. a 4. července 2015 se
uskuteční vzpomínková akce u příležitosti 250. výročí dokončení kapucínského
kláštera Mariánská, který byl před padesáti lety zbourán. Význam a osud tohoto
místa bude připomenut v pátek 3. července od 17 hodin v muzeu Královská mincovna
Jáchymov během přednáškového večera. Přednášejícími budou paní Zdenka
Čepeláková, pan Oldřich Ježek a pan Josef Halla.
V sobotu 4. července bude od 13 hodin v kostele sv. Jáchyma a sv. Anny v Jáchymově
sloužena mše. Ve 14:30 celá akce vyvrcholí vycházkou po bývalé poutní cestě od
jáchymovského kostela na Mariánskou, do míst, kde stával kapucínský klášter. Během
cesty bude posvěcen obnovený kříž na louce nad Mariánskou. Od 13:00 do 16:30
hodin bude připraven program v Domově pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, který se nachází poblíž místa bývalého kláštera.
Pouť bude na Mariánské zakončena živou hudbou, občerstvením a zábavnými
atrakcemi pro děti. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Komisi pro přípravu oslav města Jáchymova,
Petr Fiala

VZPOMÍNÁME
Dne 28.4. 2015 zemřel
po krátké nemoci v 82 letech.

pan Jindřich Vegner
Rozloučení bylo v rodinném kruhu.
Kdo jste ho měli rádi, vzdejte mu
tichou vzpomínku
Rodina Vegnerova

VZPOMÍNÁME
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 22. 6. 2015 je tomu 10 let
co nás opustila naše milovaná

Pavlínka Behrová
Stále vzpomíná rodina Behrová
Děkujeme těm, kdo vzpomenou s námi.

V KVĚTNU SE UDÁLO
OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
Druhou květnovou neděli se opět, a to již po šestnácté, uskutečnilo Otevírání mlýnků.
V letošním roce byl rekordní počet nových mlýnků. Do soutěže se přihlásilo deset
soutěžících se svými zajímavými výtvory. Vytvořit příjemnou náladu a atmosféru
přijeli z Plzně z divadla Strašidel se zajímavou Vodnickou pohádkou, vystoupily děti
z Mateřské školy Jáchymov. Občerstvení zajistili hasiči. Na této akci byla také
představena nová kniha, a tou byla ,,Čarodějnická kuchařka pro děti“, kterou jste si
na místě mohli nechat od autorů podepsat a v současné době si ji můžete zakoupit na
Informačním centru. A kdo vyhrál? Vlastně všichni, kdo přišli s vyrobeným mlýnkem,
který umístili na náš potůček. Každý z deseti účastníků obdržel knihu. Hlavním
výhercem se stala Kamila Mayerová. Těšíme se vaše mlýnky příští rok.
za IKC Jáchymov Anna Plačková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ZÁJEZD SENIORŮ
Hned první neděli v měsíci jsme slavnostně v obřadní síni na radnici přivítali naše
nové občánky. Rodičům se představily děti z mateřinky se svým vystoupením. Je
možné, že za pár let zde budou stát ti, jež si nyní hověli v náručí svých maminek nebo
tatínků. Po mém slavnostním projevu se rodiče zapsali do pamětní knihy a hrabě Šlik
přivítal děti již jako občánky našeho města. Přál si, aby byli hrdí na svoje město.
Fotoaparáty byly v pohotovosti a tak je celá akce zadokumentována.
Tato slavnostní tradice, kterou jsme ve městě před 5 lety obnovili, je jedna
z nejhezčích a nejemotivnějších, které chystáme. Věřím, že v listopadu 2015 budou
přede mnou opět sedět další rodiče se svými „poklady“ v náručí.
Na druhé straně nezapomínáme ani na dříve narozené. Ve středu 20. 5. 2015 zajistilo
IKC ve spolupráci s městem autobus a cca 25 občanů se vydalo na velice hezký výlet
do Bečova. Absolvovali jsme prohlídku zámku a hradu, na kterou přispěla
sponzorským darem společnost Lanova (za to jí patří poděkovat) a IKC zajistila pro
všechny prohlídku muzea hraček a historických vozidel. Prvotní „ohrnování nosů“
pánů seniorů, že do muzea hraček nepůjdou, že si počkají až na historická vozidla se
po vstupu k hračkám změnilo na nadšené výkřiky – jéééééé… takovou kuchyň jsme
měli doma apod. No a mluvit o hodnocení v muzeu historických vozidel není potřeba.
Za umožnění prohlídky v obou muzeích děkujeme paní průvodkyni, která si kvůli nám
odskočila ze zahrádky a muzea nám otevřela, i když měli ještě zavřeno.
Těším se na další setkání.
Ingeborg Štiková
místostarostka města

SETKÁNÍ POLITICKÝCH VĚZŇŮ
V sobotu 23. května v dopoledních hodinách se v Jáchymově konalo již XXVI.
Jáchymovské peklo. Vzpomenout a vzdát hold politickým vězňům přijeli např.
zástupci senátu MUDr. Přemysl Sobotka a Ing. Jan Horník, ministryně pro místní

rozvoj Ing. Karla Šlechtová, místostarostka města Jáchymov Ingeborg Štiková,
starosta města Ostrov Bc. Pavel Čekan či kardinál Dominik Duka. Od 9:00 hod. se
v kostele sv. Jáchyma sloužila mše, kterou vedl sám kardinál Dominik Duka. Památku
obětí komunistického režimu uctilo několik desítek pamětníků minutou ticha a poté za
účasti hudby hradní stráže byly položeny věnce u památníku obětem komunismu
Brána svobody. Po projevech významných hostů, ze kterých mne osobně se nejvíce
dotknul ministryně p. Šlechtové, zazněla slovenská a česká hymna.
Pro všechny účastníky tohoto ceremoniálu bylo v prostorách radnice připraveno
malé pohoštění a zázemí pro odpočinek.
za IKC Jáchymov Markéta Kutějová

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

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
TANEC
CURIE
kavárna
3. 6. středa
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
kavárna
12. 6. pátek
20:00 – 03:00 hod.

OLDIES HITY 70´80´90´LÉTA
Přijďte si poslechnout největší hity Vašeho mládí.
Vstupné 30 Kč.

RADIUM PALACE
13. 6. sobota
19:30 hod.

TANEČNÍ VEČER NA TERASE
Oblíbený hudební program s tanečním vystoupením
stepařského mistra Pavla Hrubce z Klášterce a zajímavou
gastronomickou nabídkou. K tanci a poslechu hraje One
Man Sax – Jan Zumr.

KULTURNÍ DŮM
kavárna
19. 6. pátek
21:00 – 03:00 hod.

DISCO NIGHT
Hudba a tanec pro každého.
Vstupné 30 Kč.

RADIUM PALACE
23. 6. úterý
19:30 hod. sál

COUNTRY VEČER S COUTRY EXPRESS
Country kapela z Karlových Varů hraje nejen k poslechu,
ale i k tanci. Pro zpestření večera vystoupí dámská
stepařská skupina KLAPEM.
Vstupné 100 Kč

RADIUM PALACE
27. 6. sobota
19:30 hod.

TANEČNÍ SVATOJÁNSKÝ VEČER NA TERASE
Oblíbený hudební program s tanečním vystoupením
orientální tanečnice Jany Hafsy Zelené a zajímavou
gastronomickou nabídkou. K tanci a poslechu hraje Duo
MS.

KULTURNÍ DŮM
kavárna
26. 6. pátek
20:00 – 03:00 hod.

ŽIVÁ KAPELA PERSEIDY
K tanci a poslechu hraje kapela Perseidy rock, country,
bigbít. Uslyšíte hity od Kabátu, Lucie, Olympic. Přijďte
se pobavit a poslechnout skvělou muziku.
Vstupné 50 Kč

DIVADLO
KULTURNÍ DŮM
19. 6. pátek
19:30 hod.

VOLÁ MELBOURNE
Divadelní soubor J I R Á S E K NEJDEK uvádí frašku
anglického dramatika Artura Watkyna. Děj Watkynovy
frašky se odehrává (ve 2 jednáních) v domě rodiny
Wyndhamových. V malém městečku v hrabství Surrey
(jižně od Londýna) se s postavami hry setkáváme v čase
od jednoho listopadového večera po Boží hod vánoční….
Vstupné 60 Kč.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
KULTURNÍ DŮM
1. patro – salonek
15. 6. pondělí
15:00 hod.

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně.
Odborné vedení Marie Kordaničová. Přihlášky nutné
u programových specialistek do pátku 12. 6. Minimální
počet účastníků 3.
Cena kurzu 150 Kč.

KULTURNÍ DŮM
1. patro – salonek
22. 6. pondělí
15:00 hod.

KERAMICKÝ KURZ
V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala
Špory z Karlových Varů, materiál, zapůjčení prac.
pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků. Přihlášky
u programových specialistek nutné do pátku
19. 6.! Minimální počet účastníků 3.
Cena kurzu 150 Kč.

KONCERTY
LH BĚHOUNEK
sál
2. 6. úterý
19:30 hod.

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Koncert slavných šansonů Edith Piaf, melodií z muzikálů
a známých popových písní.
Vstupné 90 Kč.

RADIUM PALACE
sál
4. 6. čtvrtek
20:00 hod.

SLAVNOSTNÍ OPERNÍ KONCERT
s malým nádechem operet — představí se vynikající
česká sopranistka Noema Erba, Významným HOSTEM
bude ITALSKÝ BARYTON IVAN MARINO. Na klavír je
doprovodí Martin Peschík. Na programu zazní
nejkrásnější operní árie jako např. Měsíčku na nebi
hlubokém, Pari siamo a další.
Vstupné 230 Kč.

KOSTEL SV. JÁCHYMA

7. 6. neděle
16:00 hod.

2.
koncert
v
rámci
MEZINÁRODNÍHO
VARHANNÍHO FESTIVALU J. C. F. Fischera –
„Ferenc Liszt a jeho bachovské inspirace”/Franc Liszt
von Bach inspiriert“
Vstupné 190 Kč.

LH BĚHOUNEK
sál
9. 6. úterý
19:30 hod.

LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Zábavný program krojované dudácké kapely z Ledecka.
Na programu jsou lidové písně z Chodska, Plzeňska
a jižních Čech.
Vstupné 100 Kč.

CURIE
kavárna
10. 6. středa
19:30 hod.

OD BACHA PO OFFENBACHA
Koncert karlovarského souboru DUO LYRA ve složení
Vladislav Liněckij – housle, Jan Spira – klavír.
Vstupné 70 Kč.

RADIUM PALACE
sál
11. 6. čtvrtek
20:00 hod.

SLAVNOSTNÍ RECITÁL PRO HOUSLE A PIANO
Alice Michel, Monika Cimprich. Spolu s Alice Michel
tvoří duo již 11 let.
Vstupné 120 Kč.

ALTÁNEK
12. 6. pátek
15:00 hod

KARLOVARSKÝ REPRE BAND (KRB BC)
Jeho vynikající rytmická skupina spolu hraje od r. 2007
a věnuje se převážně produkci jazzu a populární hudby.
Vstupné zdarma.

KOSTEL SV. JÁCHYMA

AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné
varhanní skladby, virtuózní árie a sonáty v podání
předních českých umělců. Varhany – Michaela
Káčerková, Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam
Richter – Státní opera Praha.
Vstupné 230 Kč.

12. 6. pátek
19:30 hod.

CURIE
kavárna
16. 6. úterý
19:30 hod.

VARIETNÍ KONCERT NA TÉMA CELLO, KLAVÍR,
HOBOJ
Uslyšíte mladého violoncellistu Dannyho Takieddina
s jeho přáteli. Zazní skladby Dmitrije Šostakoviče, W. A.
Mozarta, Alexandra Arutuniana a dalších, některé ve
speciálních aranžích.
Vstupné 90 Kč.

RADIUM PALACE
sál
18. 6. čtvrtek
20:00 hod.

SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ DUETY
v podání vynikajích světových umělců. Představí se tenor
– Jakub Pustina (CZ), mezzosopranistka – Jadwiga
Postrozna (Polsko) a klavírní doprovod – Jiří Hrubý.
Vstupné 160 Kč.

ALTÁNEK
19. 6. pátek
15:00 hod

OKRESNÍ
NÁRODNÍ
JAZZOVÝ
VÝBOR
s hercem a hudebníkem Ladislavem Gerendášem, který
moderuje, zpívá a hraje na trubku. V repertoáru uslyšíte
swingové standardy.
Vstupné zdarma.

RADIUM PALACE
sál
25. 6. čtvrtek
20:00 hod.

VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZE
SVATOBOŘIC – MISTŘÍNA
Muzikanti se zaměřují na autentické podání písní a tanců
kyjovské oblasti, kde se narodili a kde žijí. Jejich
repertoár zahrnuje folklórní hudbu i z dalších oblastí
Moravy, z Čech, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
Vstupné 130 Kč.

ALTÁNEK
26. 6. pátek
15:00 hod.

HONZA JAREŠ – POPULÁRNÍ PÍSNĚ, KTERÉ
MÁTE RÁDI
Uslyšíte písně předních českých a zahraničních
interpretů v podání jedinečného Zpěváka a klavíristy –
nevidomého absolventa Pražské konzervatoře.
Vstupné zdarma.

CURIE
kavárna
30. 6. úterý
19:30 hod.

S
HARMONIKOU
KOLEM
SVĚTA
Známé a světové šlágry, evergreeny a hity české
a německé dechovky zazní v podání vynikajících
harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.
Vstupné 100 Kč.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 6. středa
v 19:30

MAPY KE HVĚZDÁM
Psychologický/ Drama/ Kanada/ USA / Německo / Francie/
2014/ 111 min/ od 15 let
Film z hollywoodského prostředí ukazující kontroverznost
a schopnost umně balancovat na tenké hranici mezi
komedií, dramatem. Je to příběh o temné stránce
ambicióznosti a slávy.
Vstupné 70 Kč.

6. 6. sobota
v 19:30

ABSOLVENTI: SVOBODA NENÍ ZADARMO
Dokumentární/Slovensko/2012/83min
Dokumentární film ABSOLVENTI s podtitulem Svoboda
není zadarmo, je o boji mladého člověka, který po
absolvování studií musí čelit realitě a potřebám
společnosti.
Vstupné 70 Kč.

10. 6. středa
v 19:30

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Akční / Krimi / Thriller / Francie/ 2014/ 108 min /od 12let
Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Neeson) se
proti své vůli ocitá znovu v akci. Bryanův sen, užívat si
poklidného života, se nenávratně rozplývá.
Vstupné 70 Kč.

13. 6. sobota
v 17:00

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi /
USA/ Kanada/ 2013/ 89 min
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí
zábavní modří ufoni, kteří mají dokonce svého národního
hrdinu?
Vstupné 30 Kč.

13. 6. sobota
v 19:30

SEX V PAŘÍŽI
Komedie/ Drama/ Francie/ 2014/ 116 min/ od 15let
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné,
nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Je to komedie
o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom, koho a co
ženy chtějí….
Vstupné 70 Kč.

17. 6. středa
v 17:00, 19:30

BABOVŘESKY 3
Komedie / Česko/ 2015/ 103 min
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Zápletka se točí
okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků
Horáčkové… do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není
sám, … Akce „likvidace bab” začíná.
Vstupné 70 Kč.

20. 6. sobota
v 17:00

DŮM KOUZEL
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /Belgie/ 85 min
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje
v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá
řada nevšedních bytost. Ale ne každý je nadšený příchodem
nečekaného hosta.
Vstupné 30 Kč.

20. 6. sobota
v 19:30

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
Komedie / USA/ 2014/ 109 min
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym
opustil. Když se Harry, který nutně potřebuje novou
ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo kde, žije jeho dcera, musí
Lloyda probrat z „kómatu”.
Vstupné 70 Kč

24. 6. středa
v 17:00, 19:30

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Dokumentární/ 2014/ 97 min
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší
osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima
muže, který poznal celý svět.
Vstupné 70 Kč

27. 6. sobota
v 19:30

HODINOVÝ MANŽEL
Komedie / Česko / 2014/ 100 min
Filmový debut Tomáše Svobody vypráví příběh čtyř přátel,
vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují
bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí.
Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako
„hodinoví manželé” a zakrátko si najdou klientelu mezi
místními dámami.
Vstupné 70 Kč.

POZVÁNKA NA ČERVENCOVÉ AKCE

N
E
P
Ř
E
H
L
É
D
N
Ě
T
E

V ČERVENCI SE USKUTEČNÍ:
11. července
SETKÁNÍ NA ŠLIKOVCE
Alternativní hudební kapely

16. července
GALAKONCERT
MUSICA DOLCE VITA
Špitální kostel

Výstava: Stále trvá
PŘÍBĚHY MÍST
Radnice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KULTURA U SOUSEDŮ
DEN PRO OSTROV + MALÝ HARMONICKÝ LABYRINT, LETNÍ
DIVADELNÍ SCÉNA
Sobota 27. června 14:00 hod.
Zámecký park Ostrov, Vstup zdarma

ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARIE CURIE – SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA JÁCHYMOV INFORMUJE
NABÍDKY VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy
Vary přijme:
Učitele/učitelku pro 2. stupeň
nejlépe v kombinaci s anglickým jazykem na úvazek 1,000. Nástup 01. 08. 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodářku a ekonomku
hospodářku a ekonomku na úvazek 1,000. Vítáme praxi ve školství.
Nástup 01. 07. 2015 (popř. 01. 08. 2015)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kuchařku
kuchařku pro školní jídelnu na úvazek 1,000.
Nástup 01. 08. 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Více informací na tel. č. 604 888 680. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail
smetanova.evik@seznam.cz.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Čtvrtek 18. 6. 2015 od 15.00 hod.
obřadní síň města

Pasovat předškoláky na prvňáky přijde opět sám pan hrabě Štěpán Šlik.

KVÍZ NA ČERVEN
Předprázdninový kvíz vás zavede do okolí Jáchymova. Během dvouměsíčního volna
můžete místa navštívit s rodinou nebo známými. Pokud přidáte i telefonní číslo
tajenky, budeme rádi. Nejpozději do 20. 6. nezapomeň!
1. Nově otevřená štola na Zlatém kopci
se jmenuje:
K/ Stříbrná
Z/ Johannes
G/ Hubert

5. Na Popově byla zrušena skládka
odpadů v roce:
A/ 2002
Y/ 2000
U/ 2005

2. Na Hřebečné můžete navštívit štolu:
Á/ Mauritius
É/ Georgius
O/ Mathesius

6. Památná Dolní lípa má obvod
kmene:
T/ 658 cm
S/ 760 cm
N/ 807 cm

3. Současná cyklostezka sloužila dříve
jako železnice:
N/ 56 let
D/ 48 let
Ch/ 61 let
4. Lanovkou dojedeme na Klínovec,
který měří:
H/ 1422 m
R/ 1244 m
M/ 1242 m

7. Naučná stezka Jáchymovské peklo
měří:
J/ 9,5km
K/ 8,5 km
L/ 7,5 km
8. Hadí hora je zajímavá:
A/ množstvím kamenů
H/ vzácnými hady
O/ vytesanými kameny

Vítězem kvízu za měsíc květen se stala:
Správná odpověď z minulého čísla je: Policie

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V průběhu letních prázdnin, červenci a srpnu, bude omezena výpůjční doba
knihovny a nebudou se konat Neděle v knihovně.
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK
NEDĚLE 31. května

13,00 – 18,00 hod.
ZAVŘENO
13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Přijďte si do knihovny vypůjčit knihy a hlavně strávit příjemné chvíle. Na Vaši 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.

Muzejní noc – 30. léta
Sobota 6. 6. 2015 od 17.00 hodin
Tradiční akce se tentokrát ponese v duchu 30. let. Vystoupí vynikající big band
Swing Melody Ostrov, Taneční škola Harmonie se představí s tanečně stepařskou
produkcí 20. a 30. let a rovněž s dobovou módní přehlídkou, jeden ze smělých plánů
30. let připomene historik muzea Stanislav Burachovič v přednášce „Jak chtěl
Masaryk tramvají spojit Karlovy Vary s Jáchymovem“ a odehraje se i křest jeho
knihy „Za ztracenou slávou západního Krušnohoří“. Součástí programu bude
i komentovaná prohlídka expozice muzea. Předpokládaný konec akce ve 20 hodin.

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.
UPOZORNĚNÍ: Čtvrtek 4. 6. 2015 se z provozních důvodů prohlídka kostela NEKONÁ.

HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
Jak jsem informovala minulý měsíc, tak druhého května se zúčastnili naši zástupci
závodů jednotlivců kategorie dorostu v Plzni na Košutce. A jak si vedli? Velice
úspěšně. Ve výstupu na věž obsadila Kačenka Kneiflová druhé místo v kategorii
starších dorostenek, František Trefný první místo a Lukáš Vaněček druhé místo
v kategorii středních dorostenců. V běhu na 100 metrů s překážkami se umístili naši
zástupci následovně: v kategorii mladších dorostenek se na prvním místě umístila
Eliška Novotná, ve střední kategorii se Martina Plaschková umístila na místě šestém
a ve starší kategorii dorostenek se na třetím místě umístila Jana Kneiflová a Kateřina
Kneiflová na místě pátém. V kategorii dorostenců se František Trefný umístil na
prvním místě a Lukáš Vaněček na místě pátém. V květnu skončila okresní kola hry
Plamen a v letošním roce jsme se po výměně a přechodu do kategorií na stupně vítězů
nedostali. Všechny kategorie obsadily bramborové čtvrté místo.

Z činnosti SDH
Členové SDH pomáhali při Otevírání mlýnků. Ženy vytvořily družstvo spolu
s Dalovickými ženami o postup na MČR a trénují. Jak to dopadne, zjistíte v příštím
Zpravodaji. Stejně jako informace o tom, jak si povede družstvo dorostenek
a jednotlivci.

Z činnosti JSDH
Členové jednotky pomáhali s technikou při zajištění překážek pro okresní kolo hry
Plamen. Uspořádali další školení jednotky, kde se učili prakticky přívodní, dopravní
a útočné vedení. Vyzkoušeli čerpadla a nyní se připravují na malé prověřovací
cvičení. V tomto měsíci členové jednotky nevyjížděli mimo kondičních jízd k žádnému
zásahu.

Anna Plačková
Jednatel SDH

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu 23. května jsme se účastnili tradičního setkání politických vězňů
"Jáchymovské peklo". U památníku před kostelem sv. Jáchyma jsme také my položili
květinu. Nebyli jsme tu ale jediní skauti. Na vzpomínkovou akci rovněž dorazili skauti
z okolí Šumperka. Třicítka skautů se svými vedoucími, kteří jsou mimo jiné činní ve
Skautském institutu A. B. Svojsíka, měla připraven pestrý program, kterého jsme se
zčásti rovněž účastnili. Po ukončení setkání před kostelem sv. Jáchyma a přestávce
na oběd následovala v Mincovně hodinová beseda s kardinálem Dominikem Dukou.
Šumperští se pak vydali po naučné stezce Jáchymovské peklo na Mohylu Eliáš, kde
byl zažehnut slavnostní oheň. Po několika krátkých vystoupeních přítomných se poté
vydali zpět do Jáchymova.
Také letos jsme pomáhali na tradiční dětské akci "Pohádkový les", která se konala
poslední květnovou neděli. Pro děti čekající na vstup do Pohádkového lesa jsme měli
připraveno několik soutěžních disciplín s malou odměnou. Za splnění všech úkolů byl
pro děti připraven malý perníček ve tvaru skautské lilie.

Fotografie z naší činnosti naleznete ve střediskové fotogalerii:
arnikajachymov.rajce.idnes.cz
Tomáš Barth
vedoucí střediska

ČTENÁŘI PÍŠÍ
ZÁVODY AUTOMOBILŮ DO VRCHU
V sobotu 2. května se opět konal v Jáchymově závod automobilů do vrchu, jeden
z letošního seriálu o „Krušnohorský pohár“. Startovalo se za parkovištěm u dolu
Svornost. Trať byla o málo kratší, než loni. Cíl byl opět nad Novým Městem pod
Havlovkou, ale už před horizontem silnice. Počasí rychlé jízdě závodních aut přálo,
v den závodu bylo slunečno a silnice byla suchá. Zejména v ostré vracečce u odbočky
k lyžařskému areálu a v zatáčkách u Šlikovky museli závodníci co nejlépe odhadnout
maximální možnou rychlost, která je ještě pod hranicí smyku. Stejně zrádné jsou
nerovnosti, které jsou na některých místech silnice. Po dopoledních tréninkových
jízdách vyjel první jezdec „naostro“ ve 13 hodin. Dvě nejrychlejší jízdy ze tří se
započítávaly do výsledku každého závodníka, nebo závodnice (závodily také dvě
ženy). Nejrychlejší jízdu zajel Ivo Král průměrnou rychlostí přes 121 km za hodinu.
Porazil se svým Golfem 2 i závodníky, kteří jeli se silnějšími vozy značky BMW. Lucie
Dušková by vyhrála „Pohár žen“, ten ale nebyl a nebývá vypsaný, byla však
nejrychlejší závodnicí. Ve své třídě St vozů do 1400 ccm obsadila třetí místo.
Nejslabší třídu, obsah motoru aut do 900 ccm, vyhrál Luboš Benk s Fiatem
Cinquecento. Trabanty tentokrát na Benkův Fiat nestačily.
R. Jan Eisenstein.

NĚKTERÉ VYDAŘENÉ KVĚTNOVÉ AKCE
Zahájení lázeňské sezóny 2015
Letos se zahájení lázeňské sezóny konalo
o týden dříve než v minulých letech. Akce
se nekřížila s "Jáchymovským peklem".
Bylo to šťastné rozhodnutí, bylo možné
sledovat i dopolední program. Horníci
z dolu Svornost nesměli chybět. Oslavy
oživily mažoretky z Ostrova. A pan
starosta města Ing. B. Grulich přijel
v modré limuzíně.

Pietní akt "Jáchymovské peklo"
se konal v sobotu 23. května.

Po slavnostní mši byly položeny věnce
a kytice, následovaly proslovy. Výstižný
proslov měla také místostarostka města
Jáchymova paní Ingeborg Štiková.
Setkání s kardinálem panem D. Dukou
Odpoledne v sobotu 23. května se
v muzeu konalo setkání s panem
kardinálem. Velice příjemné a přátelské
vyprávění ocenili posluchači v plném
sále potleskem vestoje.
Jaroslav Ochec

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov

353 811 158, 721 773 597

Záchranná služba

155

Okresní ohlašovna požárů

150, 950 370 112 (Karlovy Vary)

Nemocnice Ostrov recepce

353364255

Ústředna nemocnice

353 364 111

Rychlá záchranná služba K. Vary

353 232 000

Ohlašovna požárů Jáchymov

353 811 158, 725 056 518

Městský úřad

353 808 111 fax: 353 808 112

Bytový úřad

353 808 124

Informační centrum

353 811 379

Česká pošta – Jáchymov

353 811 647, 353 811 977, 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

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
-----------------------------

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

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
Bláhová
blahova@mestojachymov.cz
353 808 130
Karla

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

Odbor stavebního úřadu
Jméno
činnosti
E-mail
telefon
dveře/poschodí
Krejčová
vedoucí
krejcova@mestojachymov.cz
353 808
10 / 1
Lýdia
129
Rothe
S.
rothe@mestojachymov.cz
353 808
10 / 1
Michael
132
Punčochářová
S.
puncocharova@mestojachymov 353 808
10/1
Anna
116
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 domů, dotace, památková péče, fond
obnovy, 5. Finanční účtárna, ekonomika, mzdy, majetek města, pojištění, vymáhání pohledávek,
S. Povolování staveb, kolaudace a změny využ. staveb, územní řízení, dozor.

Místo: sál Kulturního domu Jáchymov
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

