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ZPRAVODAJ

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 vítání občánků
 informace z města
o očkování proti chřipce
o změna ordinační doby
o sbíráme víčka
 kulturní program
o Halloween
o nová soutěž
 ostatní články
o Junák
o Hasiči informují
o významná jubilea

VÍTE, ŽE?
Muchomůrka červená
Krásně červený klobouk s bílými
bradavkami (zbytky plachetky),
někdy i bez nich, má průměr 6 –
15 cm. Zářivě korálově červená
barva může přecházet až do
oranžově červené, u dospělých
jedinců rostoucích na přímém
slunci se setkáváme až s
odstínem do žluta. Lupeny jsou
bílé, stejně tak třeň, který nese
tence blanitý bílý až žlutavý
prsten, bývá vysoký 8 – 20 cm,
dole ztloustlý do hlízy. Vůně i
chuť jsou nevýrazné.

Foto: Kristýna Michalcová

Právě muchomůrka červená dala název celému rodu, neboť byla lidovým
prostředkem k zabíjení much (původně muchomorka – od „mořit mouchy“). Klobouk
se vymáčel v oslazené vodě nebo oslazeném mléce, případně se namáčel v mléce či
vodě a pak posypal cukrem. Mouchy sály z povrchu klobouku sladký roztok
i s rozpuštěnými jedy a došlo k jejich omámení, případně úplnému usmrcení.
Za RR Petra Javůrková
převzato z www.sumavainfo.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
17. zasedání rady města ze dne 28. července 2015:
 schválila nabídku firmy Swietelsky, a.s. na provedení dodatečných stavebních
prací v rámci stavby Prevence sesuvu svahů v Jáchymově – Opěrná zeď Malá
Žižkova, lok. 13 dle přiloženého rozpočtu a pověřuje starostu podpisem Dodatku
č. 1 smlouvy
 schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi městem Jáchymov a ČEZ
Distribucí a.s. Děčín, provozovatelem distribuční soustavy, o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo
15_SOBSO1_4121 108308 - víceúčelové sportoviště Mariánská a pověřuje
starostu města jejím podpisem
 schválila Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jáchymov a o.p.s. Montanregion
Krušné hory – Erzgebirge, týkající se příspěvku města na zajištění činností
spojených s nominací „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge“ na
Seznam světového dědictví UNESCO ve výši 31.059,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy
18. zasedání rady města ze dne 11. srpna 2015:
 uložila OHS vypsat výběrové řízení na zpracovatele Územního plánu Jáchymov
(změna č. 3)
 uložila OHS zpracovat žádost o dotaci z IROP na zpracování změny
č. 3 Územního plánu Jáchymov
 odložila žádost společnosti Náprava s.r.o. o snížení ceny nájemného za
pronajaté pozemky, do příštího jednání rady města
 odložila žádost Tělovýchovné jednoty Jáchymov o změnu výše nájemného za
pronajaté pozemky, do příštího jednání rady města
19. zasedání rady města ze dne 25. srpna 2015:
 schválila nabídku restaurátora Petra Záleského na rekonstrukci kašny před
kostelem sv. Jáchyma za cenu 160 tis. Kč (bez DPH) a pověřuje OHS
vystavením objednávky
 schválila nabídku firmy Swietelsky a.s. na rekonstrukci komunikace Malá
Žižkova za cenu 697 094,- Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem
objednávky
 schválila nabídku firmy AZ Consult spol. s.r.o. vyhotovení projektové
dokumentace Rekonstrukce komunikace ul. Palackého cenu 293 957,40,- Kč
(včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 schválila jako dodavatele stavby Opěrná zeď Mincovní ul. 2. etapa firmu
Colas CZ za cenu 11 164 953,56 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
V případě, že smlouva s vítěznou firmou nebude podepsána nastupuje druhý
v pořadí, firma Rocknet, s r.o.

20. zasedání rady města ze dne 8. září 2015:
 schválila návrh Dopravně inženýrské studie ul. Palackého v Jáchymově.
 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 3.629.144,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
 odložila projednání upevnění optického kabelu na patkách sloupů staré
lanovky, do příštího jednání rady města
 odložila žádost Muzea Karlovy Vary o prodloužení zápůjčky – Latinská
knihovna, a to do 31. 12. 2019
21. zasedání rady města ze dne 15. září 2015:
 schválila nabídku firmy KV Realinvest na opravu zádveří chodby a instalaci
mříží a dveří v čp. 270 za cenu 43 249,82 Kč (bez DPH) a pověřuje OHS
vystavením objednávky
 schválila Smlouvu č. 15255776 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci
Operačního programu Životního prostředí na „Opěrnou zeď Mincovní –
lokalita 28 – 1. Etapa“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
22. zasedání rady města ze dne 22. září 2015:
 schválila nabídku firmy TINA elektro s.r.o. na doplnění elektroinstalace na
prostranství u kostela sv. Jáchymave výši 80 942,- Kč (bez DPH) a pověřuje
OHS vystavením objednávky
 schválila zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele stavby
Víceúčelové sportoviště Mariánská a pověřuje OHS vyhlášením výběrového
řízení
 schválila seznam firem, které v rámci výběrového řízení budou obeslány. Jsou
to: Forward tenis - sportovní stavby - www.sportovni-stavby.cz; SIBERA
SYSTEM, s.r.o. - www.siberasystem.cz;
PROSTAVBY, a. s. www.prostavby.eu; ALGON, a.s. - www.algon.cz; ROYAL TECH, s.r.o. www.royaltech.cz
Zpracovala: Hynková

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 27. 11. 2015 od 15.00 hodin se uskuteční u Kostela sv. Jáchyma, rozsvěcení
vánočního stromu. Máte-li co nabídnout s vánoční tématikou, nebo chcete nabídnout
služby návštěvníkům v podobě pohostinství, přihlaste se nejpozději k 20. 11. 2015 na
Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či e-mailem. Tel.: 353 811 379,
e-mail: ic-jachymov@volny.cz

OZNÁMENÍ
„PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ“.
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 dotační program na obnovu
nemovitých kulturních památek – „Program regenerace MPR a MPZ“.
V rámci tohoto programu Město Jáchymov shromažďuje (do 26. 10. 2015) 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 na rok 2016.

NÁDOBY NA ODPAD
Upozorňujeme občany Jáchymova, že od 1. 1. 2016 budou k dispozici 80l 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.

ZMĚNA ZASTÁVKY MHD JÁCHYMOV
Upozorňujeme občany Jáchymova, že z důvodu rekonstrukce silnice je přesunuta
zastávka MHD od DPS k Mateřské škole.

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
V ordinaci MUDr. Eriky Handrychové je možné nechat se naočkovat proti chřipce.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY MUDr. Cikhartová
Od října dochází ke změně ordinačních hodin a to takto: úterý 16.00 – 18.30 hodin.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
proběhne v sobotu 14. listopadu od 10.00 hodin v obřadní síni města. Pokud máte
zájem se se svým miminkem zúčastnit a ještě jste se nepřihlásili, máte možnost tak
učinit na e-mailu ic-jachymov@volny.cz a nebo osobně v IKC Jáchymov. Jsme tu pro
vás každý den do 17.00 hodin.

CO SE U NÁS UDÁLO?
VOLEJBALOVÝ A NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Konec prázdnin se v Jáchymově nesl v duchu sportovních utkání. V sobotu
29. srpna se na hřišti Na Slovanech sešla parta super lidí, kteří projevili sportovního
ducha a velkou chuť k pohybu. Volejbalový turnaj se nesl v atmosféře přátelských
utkání, ale vyhrát mohl jen jeden. Cenu a trofej si nakonec odnesli „Kijáci“.

Začátek školního roku jsme začali také sportovně
a to turnajem nohejbalovým. Nevěřila bych, kolik se
dá u nohejbalu zažít legrace. Holky proti klukům,
smíšená družstva a zápasů bylo tolik, že jsme skončili
až po 21.00 hodině. Nikomu se nechtělo domů
a z hřiště nás doslova vyhnal déšť, který se spustil při
závěrečném utkání o pohár starosty města. Štěstí
nakonec napršelo týmu „Kropáčci“, který vyhrál
v lítém souboji.

Sláva vítězům,
čest poraženým.
Za IKC Petra Javůrková
Za pomoc při těchto utkáních děkujeme místním hasičům: Emčovi, Pájovi, Aničce
a Aničce, Péťovi, Kajdovi, Puškymu, Dědovi, Mildovi a Jandě. Byli jste skvělí .

ŠKOLNÍ NOVINY
ZÁŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Prvního září nastoupilo do naší mateřské školy 63 dětí a na základní školu 176
žáků. Slavnostního zahájení se zúčastnila také paní místostarostka I. Štiková. Nejen
žákům, ale také rodičům byl představen personál základní školy. Společně s paní
místostarostkou jsme přivítali nastupující prvňáčky, kterých je 22 a žáčky přípravné
třídy, kterých je 10.
Žákům jsme nabídli možnost
navštěvovat kroužky, ať už
zaměřené na sport, umění,
astronomii, tanec, novinářskou či
filmovou tvorbu. Máme radost, že
všechny kroužky se setkaly se
zájmem a mohly začít pracovat.
Od začátku října bude probíhat
na škole reedukace pro žáky se
speciálními potřebami.
Během letních měsíců jsme
požádali o dva dotační programy.
V polovině září nám byla
schválena tzv. Výzva 57. Je
zaměřena na vybavení školní dílny – dřevo i kovo
a na výuku anglického jazyka.
Do všech šablon jsme se zapojili. Nyní již upravujeme prostory pro školní dílnu a žáci
jsou postupně zapojováni do e-learningového vyučování AJ.
Druhý dotační program, který je zaměřený na rizikové chování, je předschválen. Již
jsme navázali spolupráci se Záchranným kruhem v Karlových Varech, Policií
Jáchymov a MS ČČK Ostrov, doufáme také ve spolupráci s Hasiči Jáchymov, které
jsme ještě osobně neoslovili. Od konce října by měly na škole probíhat projektové
dny, které budou zaměřeny na rizikové chování, první pomoc, požární ochranu,
dopravní výchovu. Tyto dny by se měly uskutečňovat každý měsíc do konce školního
roku.
Mgr. Drahuše Nováková

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2015
RADIUM PALACE
1. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
VEČER NĚMECKÉHO ROMANTISMU
Slavnostní klavírní recitál v podání vynikajícího klavírního mistra Jiřího Hrubého
z Prahy. Tento večer je věnovaný hudbě dvou velkých německých romantických
skladatelů – J. Brahmse a F. Liszta.
8. 10. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
CELÝ SVĚT SI ZPÍVÁ
Koncert slavných a oblíbených písní s mottem: „Ten, kdo si zpívá rád, zůstane
dlouho, dlouho mlád...“ Alena Žáková – mezzosoprán, Miloš Ježil – tenor - sólisté
českých
i zahraničních operních scén a Věra Müllerová - klavír, profesorka
Konzervatoře v Plzni.
10. 10. sobota 19:30 – 21:00 hod.
sál
vstup zdarma
BLUE ROMANTIC CIMBÁL
Světové balady a lidové písně zahraje na cimbál a zazpívá Roman Veverka.
12. 10. pondělí 11:00 – 17:00 hod.
sál a hala
vstup zdarma
JARMARK ŠIKOVNÝCH RUKOU
Paličkování, řezbář, malba na sklo, kosmetika, origonizéry, textilní oděvy, ručně
vyráběné hračky, doplňky, šperky, dárkové předměty, výrobky z pedigu, prezentace
a prodej kosmetického zboží z lékárny z Annabergu a další.
15. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
FRANCOUZSKÉ ŠANSONY K POCTĚ EDITH PIAF
Zpěvačka – šansoniérka Marta Balejová – patří k nejvýznamnějším zpěvačkám tohoto
hudebního žánru. Klavírní doprovod Doc. Mgr. Jiří Hošek – vynikající klavírista
a violoncellista, který vystudoval HAMU v Praze a za mimořádné úspěchy ve studiu
obdržel tzv. červený diplom a Cenu rektora.
22. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 160 Kč
SVĚTOVÉ EVERGREENY NAPŘÍČ KONTINENTY
Nádherné vídeňské valčíky, milostné písně plné slunce, vášně a citu, skladby
velmistrů světové hudby a podmanivé operety. Vše v podání Jakuba Pustiny,
jedinečného tenoristy s nezaměnitelným hlasem, který získává ocenění po celém světě
a nedávno se již opakovaně představil publiku i v exotické Panamě. Celý program
doprovodí a také zahraje sólové skladby na piano neméně vynikající pianista Jiří
Hrubý.

sál
vstupné 100 Kč
ZDENĚK MERTA U KLAVÍRU
Jedinečné setkání s výborným a vtipným společníkem, šarmantním svůdcem
nečekaných myšlenek a pozoruhodným vypravěčem s uměním naslouchat druhým.
Zdeněk Merta je velmi dobrý klavírista, který autenticky využívá spojení praktického
muzikanta a kreativního tvůrce. Těšit se můžete na hosty, které pan Merta pozve.
24. 10. sobota 20:00 hod.

29. 10. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
JAZZ REVUE TRIO
Světově známé melodie a eveergreeny, populární jazz, jako písně L. Armstronga,
F. Sinatry nebo starší český swing či Semaforské písničky v podání vynikajích
pražských umělců – Tomeš Smetana – kontrabas, František Havlíček – saxofon,
klarinet, zpěv a Miroslav Klimeš – banjo.

CURIE
2. 10. pátek 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
KAMILA MOUČKOVÁ & RICHARD PACHMAN
SAMOTA NENÍ OSAMNĚNÍ
Nejen beseda s legendární moderátorkou Kamilou Moučkovou, ale také básně
a myšlenky z Bible, od Františka Saleského, dalajlamy, Boženy Němcové, Mistra
Jana Husa s hudbou skladatele a zpěváka Richarda Pachmana.
6. 10. úterý 19:30 hod.

kavárna
vstupné 90 Kč
KATEŘINA KOHOUTOVÁ
Recitál talentované zpěvačky za doprovodu skvělého klavíristy Františka Nedvěda.
V programu uslyšíte známé skladby různých žánrů.
16. 10. pátek 19:30 hod.

kavárna
vstupné zdarma
OLDIES DISCO
K tanci a poslechu hraje DJ David Keilhauer. Přijďte si poslechnout největší hity
Vašeho mládí.
20. 10. úterý 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100 Kč
OPERA, OPERETA, FILMOVÉ MELODIE A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Pestrobarevný program, ve kterém uslyšíte něco málo z opery a trochu více z operety.
Vévodit však budou známé filmové melodie a muzikálové písně. To vše v podání Jany
Štěrbové.

28. 10. středa 19:30 hod.

kavárna
vstupné 100 Kč
MICHAL HORÁK
Vlastní písničky zazpívá mladý písničkář a sám se doprovodí na kytaru, foukací
harmoniku, stage piano a v poslední době i na heligonku. Jeho písně jsou originální,
většinou na humorné téma. Jako předskokan vystoupil na několika velkých
koncertech Tomáše Kluse.

BĚHOUNEK
13. 10. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 130 Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Krojovaná kapela v zábavném programu zahraje lidové písně z Chodska, Plzeňska
a jižních Čech. Moderuje kapelník Libor Valečka.
27. 10. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 130 Kč
MOZARTOVSKÝ VEČER
Slavné árie z Mozartových oper, písně a skladby pro klavír. Zpěv Martina Sehylová –
koloraturní soprán. Klavírní doprovod Norbert Heller. Je prvním českým klavíristou,
který kompletně nahrál všechny Mozartovy klavírní sonáty.

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
23. 10. pátek 19:30 hod.
vstupné 50 Kč
TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU ZKRAT
České i zahraniční hity od 80. let až do současnosti vám zahraje živá kapela
v klasickém obsazení - bicí, baskytary a kytary.

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.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ve čtvrtek 8. 10. 2015 se prohlídka kostela z provozních
důvodů nekoná. Děkujeme za pochopení.

FOTOHÁDANKA
Od října do srpna se budete ve Zpravodaji setkávat s novou soutěží Fotohádanka. Ze
tří možností vyberte správnou odpověď a nejpozději vždy do 20. v měsíci odešlete
nebo přineste na Infocentrum. Zúčastnit se mohou dospělí i děti, uveďte vždy jméno
a věk. Na Jáchymovské pouti v roce 2016 bude odměněn soutěžící s největším počtem
správných odpovědí.
Takže fotohádanka č. 1: Kde najdeme tuto pamětní desku?
A / U pošty

B / Naproti radnici

C / Na Panoramě

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

VÝZNAMNÁ JUBILEA

MARIE A MIROSLAV RUDOLFOVI
oslaví 1. října

60 let společného života
blahopřejeme
přátelé a rodina

Milí rodiče,
s radostí v srdci vám gratulujeme
k vašemu výjimečnému výročí,
ke zlaté svatbě!
Mějte se vždy rádi jako doposud, ať je
vaše láska stejně silná jako dnes!
Dcera Táňa, synové Oldřich a Pavel
s rodinami

CO SE CHYSTÁ V LISTOPADU?
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Pátek 27. listopadu
,,Vezměte si zvoneček, rozsvítíme stromeček“
Vánoční koncert, jarmark, vystoupení dětí ZŠ a MŠ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
28. listopadu – 6. ledna
Od prvního stromečku až k modernímu
Radnice

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.

Konference: Johannes Mathesius
Sobota 10. 10. 2015 od 14 hodin.
Při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia připomene jeho život a dílo
PhDr. Martin Wernisch z Univerzity Karlovy v Praze. Dopoledne se od 10 hodin
uskuteční v evangelickém kostele slavnostní mše. Konferenci o Mathesiovi doprovází
výstava.

Přednáška: Šamanská biologie jihoamerického pralesa
Sobota 24. 10. 2015 od 17.00 hodin.
Přírodovědec Mgr. Tomáš Hájek přiblíží unikátní biodiverzitu jihoamerického
pralesa a její historii během geologických ér. Bude se zabývat otázkou, zda se na této
historii mohla podílet informační pole, která jsou na genetické informaci nezávislá.
Fascinující svět hmyzu, opic, kytovců, ryb nebo žab v sobě skrývá překvapující
informace o jejich bionomii a strategiích, které vznikají v těsné souhře se strukturou
okolního prostředí. Při šamanských rituálech dochází k zážitkům změněného stavu
vědomí. Co se v takovém případě děje v mozku a jak tyto stavy souvisí s evolucí
obratlovců? Lze hledat základy složitých nervových procesů až i u jedovatých
plakátových žabek?

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

HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
V září začal opět naplno pracovat kolektiv mladých hasičů. Vytvořili jedno družstvo
starších žáků, dvě mladší družstva a přípravku. Také jednotlivce dorostenců
a dorostenek. Na schůzkách se připravují na první kolo hry Plamen, které se pro
letošní ročník koná ve Žluticích. O víkendech pokračují na účasti Karlovarské ligy,
kde její podzimní část právě vrcholí. Šestého září se tři družstva zúčastnila ligy na
Pile, kde přípravka obsadila krásné třetí místo, mladší se umístili na šestém místě
a starší na místě čtvrtém. Dvanáctého září členové kolektivu strávili odpoledne na
nově otevřeném Světě záchranářů v Karlových Varech. Užili si odpoledne plné
legrace, zajímavých úkolů, plnili dopravní soutěže a na závěr si každý ještě v malé
tombole vylosoval další malý dárek. Dvacátého září se tři družstva zúčastnila soutěže
„O pohár hejtmana Karlovarského kraje“ Přípravka a mladší družstvo obsadily
čtvrtá místa a starší družstvo místo třetí. V pondělí dvacátého osmého září se na
Eduardu konal již dvacátý sedmý ročník soutěže „O pohár starosty města“, kterého
se zúčastnilo v letošním roce sedmnáct družstev. Do boje jsme postavili tentokráte
všechna čtyři družstva, no a jak vypadal výsledek: Přípravka první místo, mladší
čtvrté a páté místo, starší páté místo. V úterý dvacátého devátého září se děti místo
tréninku jely vydovádět do světa FANTAZIE v Sokolově.

Z činnosti SDH
Také dospěláci se v září účastní Krajské karlovarské ligy. Zúčastnili se závodů
v Nové Roli, kde muži obsadili druhé místo a ženy místo čtvrté. Dvanáctého září se
obě družstva zúčastnila soutěže v Ostrově a vůbec si nevedla špatně. Zde se závodilo
v jedné kategorii a naši zde obsadili v celkovém pořadí krásné třetí místo a muži
skončili na místě čtvrtém. Zde se běžela také velice zajímavá netradiční štafeta, ve
které byla zastoupena obě naše družstva. Opět se soutěžilo pouze v jedné kategorii
a naše ženy obsadily po opakovaném pokusu družstva Ostrov a Jáchymov čtvrté
místo. Přesto ale vyhrály nejrychlejší zatloukání hřebíku . Členové také pomáhali
při organizování Nohejbalového turnaje, kde také postavili do utkání dvě družstva.
Uspořádali Jáchymovský pohár pro děti.

Z činnosti JSDH
Jednotka v tomto měsíci zasahovala jedenkrát na dopravní nehodě motorkáře na
Abertamské zatáčce a také i v tomto měsíci pomáhala našim spoluobčanům při
likvidaci vosích a sršních hnízd. Ve středu třicátého poté pomáhali na ZŠ při
vyklízení a odvozu místnosti pro vytvoření nových dílen. Spolu se členy SDH
pomáhali při akcích pořádaných městem a Jáchymovském poháru. A někteří členové
jednotky se také zapojují do soutěžních družstev v rámci fyzické přípravy.

Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu před svátkem Sv. Václava proběhl letos již 23. ročník setkání u Mohyly
Eliáš. Od roku 1992, kdy byl u mohyly vztyčen první kříž, se v místě bývalého
uranového dolu setkávají ti, kteří nechtějí zapomenout na utrpení politických vězňů
(z nichž bylo nemálo skautů), kteří na Jáchymovsku nedobrovolně strávili roky svého
života. Někteří se domů již nikdy nevrátili. Letošního setkání se účastnilo přes
60 skautů z Karlovarského kraje
(Jáchymov, Karlovy Vary, Hroznětín,
Cheb), řada přátel a hostů.
Po krátkém pietním aktu se skautskou
hymnou a zajímavým povídáním u ohně
následovala letos obnovená terénní hra
pro účastníky s tematickými otázkami.
Hry se účastnilo přes 30 dětí i
dospělých. Někteří připravené úkoly
zvládli opravdu velmi rychle a v
podstatě bez chyb.
Posledním plánovaným bodem setkání
bylo požahnání kříži, který byl na místě vztyčen v roce 2013. Ceremoniálu se ujal
páter Marek Hric, který na místo přijel ještě s několika lidmi na kole. Páter Marek
v závěru připomněl hodnoty, na kterých stojí naše kultura a které je třeba si v každé
době připomínat.
Letošní setkání u Mohyly Eliáš
se opět povedlo. Počasí bylo
tradiční s paprsky podzimního
slunce, cestou domů nás svlažil
podzimní deštík...
Přijímáme nováčky ve věkové
kategorii: kluci a děvčata 6-13
let. Schůzky máme každý
čtvrtek (kromě prázdnin)
17:00 - 18:30 hod. v budově
bývalé školky Na Slovanech
v Jáchymově. Chtěli byste se
přijít podívat nebo máte dotazy
k naší činnosti? Napište si o bližší informace na střediskový e-mail:
arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Fotografie
z naší
činnosti
naleznete
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.

ve

střediskové

fotogalerii

Tomáš Barth
vedoucí střediska

KONTAKTY NA MěÚ JÁCHYMOV
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, 353 811 155

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. 10. 2015
MUDr. Jaroslava Cikhartová, 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

-------------------------16.00 – 18.30 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.

