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VÍTE, ŽE?
Na letošní výpravě za Yettim musely děti
plnit i úkol, zda znají ochránce našich hor.
Samozřejmě mohli radit i dospěláci. A co
vy, přiřadíte správné dvojice? Odpověď
najdete v příštím Zpravodaji.
Do 20. 2. nám můžete zaslat své odpovědi,
budeme se těšit!
1/ KRUŠNÉ HORY

A/ Kober

2/ JIZERSKÉ HORY

B/ Praděd

3/ KRKONOŠE

C/ Rampušák

4/ ORLICKÉ HORY

D/ Fabián

5/ ČESKÝ LES

E/ Marzebilla

6/ SLAVKOVSKÝ LES

F/ Muhu

7/ BRDY

G/ Krakonoš

8/ JESENÍKY

H/ Nikl
za RR Ladislava Kulhavá
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
26. zasedání rady města ze dne 28. prosince 2017:
 Schválila finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na rok 2018 pro Muzeum
Karlovy Vary, PO na kulturně výchovnou činnost v Královské Mincovně
v Jáchymově
 Schválila finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na rok 2018 pro
Krušnohorský Luft formou daru
 Schválila finanční prostředky ve výši 18.000,- Kč na rok 2018 pro Junák
Arnika Jáchymov, z.s. na činnost tohoto spolku
 Schválila Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení ve městě
Jáchymov mezi Městem Jáchymov a spol. ČEZ Energetické služby, s r.o. se
sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice Ostrava, jehož předmětem je
prodloužení doby trvání smlouvy a to do 31. 3. 2018
 Doporučuje ZM schválit v příloze OZV č. 3/2016 hudební festival „Šlikovka
2018“, pořádaný dne 7. 7. 2018, v době od 18.00 hodin do 24.00 hodin
 Ukládá OHS vytipovat vhodné místo pro umístění nové hasičárny a zadat
zpracování projektové dokumentace
1. zasedání rady města ze dne 9. ledna 2018:
 Schválila nabídku firmy Perfected na dodávku PC a doplnění SW pro Městský
kamerový dohlížecí systém za cenu 52 060,- Kč bez DPH a pověřuje OHS
vystavením objednávky
 Schválila nabídku firmy EGRACOM s r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad
482/37, 350 02 Cheb, na organizaci a administraci výběrového řízení na
dodavatele stavby na akci Revitalizace nám. Republiky III A etapa za cenu
45 tis. Kč bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
 Schválila nabídku firmy Ing. Václava Kellnera ze dne 04. 01. 2018 na zvýšení
četnosti aktualizací programu Misys ze čtvrtletních na měsíční aktualizace
2. zasedání rady města ze dne 23. ledna 2018:
 Zamítla žádost na zřízení cesty na Novém Městě a pověřuje OHS, aby o tomto
informovala žadatele
 Schválila Smlouvu o provozu zařízení dálkového přenosu ZDP připojení
k pultu centrální ochrany uzavřenou mezi AEC Novák, s.r.o., Ústí nad Labem
a Městem Jáchymov
 Doporučila ZM schválit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou
mezi Městem Jáchymov a Obcí Stanovice. Jedná se o požární automobil LIAZ
101.860 CAS 25, rok výroby 1988
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2018
Velikost
nádoby
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

Svoz
1 x týdně
2.176,2.704,4.830,14.553,29.950,-

Svoz
1 x za 14 dní
1.573,2.023,3.465,10.902,17.093,-

Svoz
38 x ročně
1.875,2.364,4.158,12.629,22.360,-

Svoz
2 x týdně
47.824,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní:
svoz v sudé týdny
38 x ročně: zahrnuje svoz od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně
SPLATNOST OD 1. 1. 2018 DO 15. 2. 2018 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá
splátka je splatná do 15. 7. 2018 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny, v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo
frekvence svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to
k 30. 6. a 31. 12. běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se
o změnu v souvislosti s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu
nebo zvýšením frekvence svozu.

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 7. 2. 2018 od 16 hodin na MěÚ Jáchymov v zasedací
místnosti v přízemí radnice

XXX. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
XXX. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 14. 2. 2018 od 15 hodin na
MěÚ Jáchymov v zasedací místnosti v přízemí radnice

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Občané, stále máte šanci vyměnit neekologický kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním za nový ekologický zdroj vytápění. Současná výzva k předkládání žádostí
o kotlíkovou dotaci je průběžná a žádosti lze předkládat až do 29. 3. 2019.
Další informace mohou občané získat na stránkách: www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

MUDr. ERIKA HANDRYCHOVÁ - DOVOLENÁ
Upozornění pro pacienty naší ordinace. Ve dnech 19. 2. až 23. 2. 2018 budeme
čerpat řádnou dovolenou. Děkujeme za pochopení.

KOMPOSTÉRY ZDARMA
Město Jáchymov usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním
odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň
umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných,
proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude
podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do
domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu
ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce
získá kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude město. Po uskutečnění dodávky
kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu 5ti let.
Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je
zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu slouží
dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér
zdarma, aby včas odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky
nebude možné uspokojit.
Vyplnit dotazník můžete ručně a poté doručit do podatelny Infocentra, a nebo na
úřad města, dotazník lze zaslat e-mailem na adresu: kozusnik@mestojachymov.cz
Cílem projektu je:
- snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 60% komunálního
odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné
kompostovat),
- start separace biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost
separovat biologický odpad – rok 2015),
- chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou
ekonomicky výhodné.
Co je to kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů
působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je
možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní
hnojivo.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny
získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad
v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
SUROVINY VHODNÉ DO KOMPOSTU:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené
dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy
hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva,
novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU:
Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír, pleny, olej a odpady
nerostlinného původu.
Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat ZDARMA.

DOTAZNÍK - DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

Vyplňte a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti:
Kolika členná domácnost jste:

Kde bydlíte:

jednočlenná

Rodinný dům se zahradou

dvoučlenná

Velikost zahrady v m2………………………………

trojčlenná

Velikost sadu, louky apod v m2……………….

čtyřčlenná

Rodinný dům bez zahrady

pětičlenná a více

Bytový dům
Chata

V případě zájmu o domácí kompostér zdarma vyplňte počet kusů.
Typ kompostéru

Běžná cena

Příspěvek
občana

Dotace

2 600 Kč

0 Kč

2 282 Kč

Mám zájem o (napište
počet kusů)

PREMIUM 650*
Objem: 650 L

*Vhodný pro zahrady
cca 600 m2

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………..
Telefon/email:………………………………………………………………………………… Podpis a datum ………………………………….
Žádáme o předání vyplněného dotazníku nejpozději do 31. 03. 2018 na Městský úřad, nebo Infocentra
písemně nebo elektronicky. Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze strany města
na Státní fond životního prostředí!
Městský úřad Jáchymov
náměstí Republkiky č.1
362 51 Jáchymov
kozusnik@mestojachymov.cz
tel. 353 808 118
Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku

KONTAKTY MěÚ Jáchymov






Matrika
o
Viková Annamarie, tel.: 353 808 115,
e-mail: vikova@mestojachymov.cz
Odbor hospodářsko správní
o
Hadrava Jan, vedoucí OHS, tel.: 353 808 130,
e-mail: hadrava@mestojachymov.cz
o
Ing. Dlouhá Nicole, tel.: 353 808 117,
e-mail: dlouha@mestojachymov.cz
o
Hellmichová Eva, tel.: 353 808 133,
e-mail: hellmichova@mestojachymov.cz
o
Hynková Soňa, tel.: 353 808 111, e-mail: hynkova@mestojachymov.cz
o
Kožušník Luboš, tel.: 353 808 118, e-mail: kozusnik@mestojachymov.cz
o
Bláhová Karla, tel.: 353 808 123, e-mail: blahova@mestojachymov.cz
o
Neumann Pavel, tel.:353 808 121, e-mail: neumann@mestojachymov.cz
o
Šlehoferová Martina, tel.: 353 808 119,
e-mail: slehoferova@mestojachymov.cz
o
Trylčová Marie, tel.: 353 808 120, e-mail: trylcova@mestojachymov.cz
o
Weithalerová Zuzana, weithalerova@mestojachymov.cz; tel. 353 808 134
o
Stanislav Stradiot, Správce, tel.: 353 808 125
Odbor stavebního úřadu
o
Punčochářová Anna, tel.: 353 808 116,
e-mail: puncocharova@mestojachymov.cz
o
Bc. Oldřich Boček, tel.: 353 808 132, e-mail: bocek@mestojachymov.cz

Jméno a příjmení

funkce

telefon

Mail

Hlavní činnosti

Viková
Annamarie

Tajemnice
úřadu

353808115

vikova@mestojachymov.cz

Matriční

Hadrava Jan

Vedoucí
OHS

353808130

hadrava@mestojachymov.cz

Dotace, investice
města

Ing. Dlouhá
Nicole

Ekonom
města

353808117

dlouha@mestojachymov.cz

Rozpočty,
hospodaření

Hellmichová
Eva

Referent
účtárny

353808133

hellmichova@mestojachymov.cz

Finanční účtárna,
mzdy, majetek města,
pojištění, vymáhání
pohledávek

Hynková Soňa

Sekretariát

353808126

hynkova@mestojachymov.cz

Sekretariát starosty,
úřední deska, zápisy z
RM a ZM, evidence
obyvatel

Kožušník
Luboš

Kontrolní
pracovník

Bláhová Karla

kozusnik@mestojachymov.cz

Kontrola dodržování
pořádku (vraky,
odpadové
hospodářství)

Projektový 353808123
manažér

blahova@mestojachymov.cz

Žádosti o dotace,
projekty

Neumann
Pavel

Referent
SMM

353808121

neumann@mestojachymov.cz

Drážní úřad, zvl.
užívání komunikací,
kácení nelesní zeleně,
VHP), ÚPD
(podklady), Obecně
závazné vyhlášky

Šlehoferová
Martina

Referent
SMM

353808119

slehoferova@mestojachymov.cz

Prodeje bytů,
pronájmy bytů,
pozemků z majetku
města,
smlouvy, veřejné
osvětlení

Trylčová
Marie

Referent
SMM

353808120

trylcova@mestojachymov.cz

Přestupky, poplatky,
pokladna, sociální
dávky, hřbitov,
komunální odpad

Weithalerová
Zuzana

Referent
SMM

353808134

weithalerova@mestojachymov.cz

Věcná břemena,
veřejné opatrovnictví

Stradiot
Stanislav

Správce

353808125

Punčochářová
Anna

Vedoucí
353808116
stavebního
úřadu

puncocharova@mestojachymov.cz

Kolaudační souhlasy,
stavební povolení,
nařizování odstranění
stavby, územní
rozhodnutí, ohlášení

Bc. Boček
Oldřich

Referent
353808132
stavebního
úřadu

bocek@mestojachymov.cz

Kolaudační souhlasy,
stavební povolení,
nařizování odstranění
stavby, územní
rozhodnutí, ohlášení

353808118

CO SE U NÁS UDÁLO?
HLEDÁ SE YETTI
14. ledna 2018 se uskutečnila další výprava po stopách Yettiho. Na trať se vydalo
v 14.00 hodin cca 70 dětí v doprovodu rodičů. Při hledání Yettiho děti plnily různé
úkoly a to v podobě otázek, kvizu či praktických. Počasí bylo pěkně mrazivé, cesta
náročná, ale všichni účastníci dorazili do cíle a Yettiho v jeho jeskyni objevili. Za
nalezení museli ještě s Yettim absolvovat malý taneček nebo říci básničku. Poté
dostalo každé dítko od Yettiho balíček s dobrůtkami a ovocem. U stánku, který pro
nás opět připravili hasiči, po náročné cestě obdrželo dítko opečený špekáček a čaj.
Pro dospěláky bylo připraveno také něco teplého na zub a k pití. Myslím, že mohu
potvrdit, že se akce vydařila a budeme se těšit na příští dobrodružnou výpravu ;-)
Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem dospělým dobrovolníkům, jmenovitě
panu Jiřímu Mikuláškovi, panu Jaroslavu Kulhavému, Jiřímu Novotnému, Martině
a Vendulce Fučíkové a Lukášovi Vaněčkovi, kteří nám při této výpravě pomáhali.
Dětem ze ZŠ Sandře Hellmichové, Amálce Onodi a Robertu Knoškovi veliké
poděkování za příkladnou pomoc na stanovištích. Věřím, že se v příštím roce najde
dobrovolníků více a akce bude ještě vylepšena. Děkuji také SDH Jáchymov za stánek
a velice děkuji pracovníkům a vedení Štoly č. 1 za poskytnutý azyl, který vytváří
úžasnou atmosféru.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

ŠKOLNÍ NOVINY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK DĚTÍ Z MŠ
Ve dnech 8. – 12. 1. 2018 se uskutečnil historicky první lyžařský výcvik dětí naší
MŠ. Za velmi přijatelnou, kterou navíc ještě podpořil sponzor nemalým obnosem a za
podpory ze strany města Jáchymova, se týdenního kurzu zúčastnilo 15 dětí ve věku
3 - 6 let.
Ačkoliv sněhu ve městě i v okolí ubývalo, na nás čekal v pondělí bezvadně
připravený dětský park „Primáček“ u Huga na dojezdu nové jáchymovské sjezdovky,
kam nás každé ráno dovezl městský autobus. Díky zaměstnancům Skiareálu měly děti
celý týden k dispozici dětský koutek, kde se mohly převléknout, odpočinout si,
nasvačit se a ohřát kdykoliv v průběhu výcvikového dopoledne. Teplý čaj a tatranka
pro malé lyžaře byly milým doplňkem.
A teď si představte 15 malých nelyžařů,
kteří se v pondělí „poprali“ s tajemstvím
nazouvání do lyží, šlapáním do svahu a
ovládnutím pohybu na sněhu. V úterý již
všichni na kopec vyjížděli na pojízdných
pásech a pronikali do tajů plužení. Kdo ve
středu zvládal zastavit, začal kopec sjíždět
sám. Těm méně zdatným pomáhali báječní
instruktoři včele s plyšovým maskotem
Hugem a obětavě s dětmi pilovali techniku
základů lyžování. Ve čtvrtek se do lyží
nazuly i paní učitelky a vypomohly
s výukou. A v pátek si již zajezdili všichni. Dokonce si 5 nejšikovnějších lyžařů
vyzkoušelo i velkou sjezdovku!
A co říci závěrem? Počasí nám přálo, nikdo se nezranil, ohlasy ze strany dětí
i rodičů byly jen pozitivní…
Poděkujme tedy všem, kteří mají i sebemenší podíl na uskutečnění a zdárném
průběhu celého kurzu a příští rok zase „Hurááá na lyže!!!“
Kolektiv učitelek

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Asistent pedagoga na úvazek 0,750 (tj. 30 hodin týdně) na dobu určitou po dobu
mateřské dovolené. Nástup 01. 09. 2018.
Hrubá měsíční mzda – dle platového tarifu 8. – od 14.888,- Kč (stupeň dle praxe).
Podmínka přijetí: středoškolské vzdělání s maturitou a absolvování kurzu Asistent
pedagoga.
Vychovatelka školní družiny na úvazek 1,000 (tj. 40 hodin týdně – dělená směna) na
dobu určitou po dobu mateřské dovolené. Nástup 01. 09. 2018.
Hrubá měsíční mzda – dle platového tarifu 8. – od 19.850,- Kč (stupeň dle praxe).
Podmínka přijetí: středoškolské vzdělání s maturitou – obor vychovatelství nebo
pedagogika volného času
Vychovatelka školního klubu na úvazek 0,500 (tj. 20 hodin týdně) na dobu určitou
po dobu mateřské dovolené. Nástup 01. 09. 2018.
Hrubá měsíční mzda – dle platového tarifu 8. – od 9.925,- Kč (stupeň dle praxe).
Podmínka přijetí: středoškolské vzdělání s maturitou – obor vychovatelství nebo
pedagogika volného času
Více informací na tel. č.: 608 163 302.
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: smetanova@zsjachymov.eu.

PLANETA ZEMĚ 3000 – BRAZÍLIE
Dne 17. 1. 2018 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili vzdělávacího
programu s názvem „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“. Program je pořádán
každoročně v DK Ostrov v rámci vzdělávacího programu Planeta Země 3000.
Promítání je zpracováno velmi poutavou formou - a to kombinací dokumentu
a živého komentování. Pořad je zaměřen především na geografii, přírodopis
a kulturní charakter dané oblasti. Žáci si kromě nezapomenutelných zážitků a spousty
informací odnesou i časopis Koktejl a připraven je také výukový materiál v podobě
DVD a pracovních listů, který je dále využit ve výuce. I tentokrát byli naši
jáchymovští posluchači z programu nadšeni a společně se těšíme na Myanmar
(Barmu), kam se s Planetou Zemí 3000 vydáme příští rok.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st - ne 9.00 - 17.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro školy 40,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, 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.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

PŘEDNÁŠKA: Zaniklá sídla a jejich dědictví v proměnách kulturní
krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století
Sobota 17. 2. 2018 začátek v 17 hodin
Zdeněk Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze představí vývoj
samotného procesu zanikání sídel a promluví o dnešní podobě a významům lokalit
zaniklých sídel.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE
25. 2.
DPS návštěva 22. 2.

13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

OBCHOD LOVCŮ PEREL
Navazujeme na loňskou úspěšnou soutěž LOVCI PEREL. Tentokrát si však lovci
mohou svou výhru vybrat kdykoli a kteroukoli, záleží jen na vás! Zúčastnit se mohou
zkušení lovci i nováčci, stačí přijít do knihovny a otevřít svou perlorodku 

MŠ V KNIHOVNĚ, KNIHOVNA V MŠ
Krásnou spolupráci s MŠ jsme se rozhodly obohatit o nový program. Děti ze školky
nás nebudou jen navštěvovat v knihovně, nově budeme také navštěvovat my je. Ve
školce budeme dětem před spaním číst pohádky a příběhy, které si mohou půjčit
v knihovně.
V prostoru knihovny mají děti z MŠ také svou nástěnku, kde vystavujeme jejich dílka
a fotografie z našich společných akcí. Přijďte se podívat! 

KULTURNÍ PROGRAM ÚNOR 2018
RADIUM PALACE
1. 2. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
ADAMUSOVO TRIO
Trio působí od roku 1985. Účinkující: Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Marie
Fuxová – housle, Květa Novotná – klavír. Na programu skladby slavných mistrů,
např. F. Schubert, A. Dvořák, W. A. Mozart, J. Suk a další.
8. 2. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
SLAVNÉ OPERETNÍ ÁRIE JAKUBA PUSTINY
Český tenor s charismatickým hlasem, absolvent několika Mezinárodních pěveckých
kurzů, pěvecky se stále zdokonaluje. Mistrovské pěvecké kurzy u legendární
sopranistky Mgr. Art. Gabriely Beňačkové a viceprezidentky Mezinárodní společnosti
Richarda Wagnera Prof. Alessandry Althoff-Pugliese. Na klavír ho doprovodí doc.
Marta Vašková, Janáčkova akademie múzických umění.

9. 2. pátek 19:30 – 22:30 hod.
hala
vstup zdarma
MASOPUSTNÍ TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje Duo Live Libuše Smetanové. V programu vystoupí taneční
studio Fontána.
10. 2. sobota 19:30 hod.

bar
vstup zdarma
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu zpívá Kateřina Bodláková, Henry Volf a Petr. Těšíme se na Vás!
24. 2. sobota 19:30 hod.

bar
vstup zdarma
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu zpívá Lucie Zemanová, Henry Volf a Petr. Těšíme se na Vás!

BĚHOUNEK
zimní zahrada
vstup zdarma
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu zpívá Kateřina Bodláková, Henry Volf a Petr. Těšíme se na Vás!
3. 2. sobota 19:30 hod.

6. 2. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
SMOOTH - JAZZOVÝ KONCERT KVĚTY TETUROVÉ
Absolventka konzervatoře v Teplicích, obor klarinet. Kapelnice bigbandu „Červení
panteři", členka několika tuzemských i zahraničních hudebních uskupení.
8. 2. čtvrtek, 15:30 hod.
zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

11. 2. neděle, od 14:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM
Masopust plný barev a tvarů s tanečním vystoupením živelné skupiny Malika Lajla
Tribe. Hudební doprovod Duo Roma.
13. 2. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 100 Kč
PŘEDVALENTINSKÝ KONCERT JANA JAREŠE
Talentovaný zpěvák a klavírista - nevidomý absolvent Pražské konzervatoře Honza
Jareš.
zimní zahrada
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu zpívá Henry Volf, Jan a Petr. Těšíme se na Vás!
17. 2. sobota 19:30 hod.

vstup zdarma

20. 1. úterý 15:00 hod.
sál
vstup volný
PŘEDNÁŠKA BIOLOGICKÁ LÉČBA BECHTĚREVOVY NEMOCI
Pořádá klub Bechtěreviků, místopředsedkyně Alena Loudová.

20. 2. úterý, 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
KONCERT OD MOZARTA KE STRAUSSOVI
Účinkují bratři Klánští, synové velmistra, klavírního virtuosa Ivana Klánského Daniel Klánský (zpěv baryton), Lukáš Klánský (klavír). Program (W. A. Mozart,
R. Friml, F. Lehár.,. E. Kalmán, J. Strauss).
22. 2. čtvrtek, 15:30 hod.

zimní zahrada
vstup volný
KONCERT IGORA KOTOVA
Hudební degustace na piano – Chopinovy a Straussovy valčíky na piano hraje
absolvent petrohradské konzervatoře.
26. 2. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 30 Kč
NAŠI LETCI V BRITSKÉM KRÁLOVSKÉM LETECTVU
Unikátní historická přednáška v dobové uniformě. Poznejte osudy hrdinů jako např.
generála F. Fajtla, F. Peřiny, Maršála Karla Janouška, plk. in memoriam
F. Truhláře, gen.
A. Lišky, J. Prokopa jakožto i dalších letců našich
krajů. Celá přednáška bude doplněna řadou dobových artefaktů – věcmi denní
potřeby i výstroje našich letců.

CURIE - kavárna
21. 2. středa 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

HANA ROBINSON
Hana Robinson, původem rodačka z Brna, dnes známá zpěvačka a skladatelka,
absolventka Berklee College of Music v Bostonu. Koncert plný jazzové hudby,
šansonu a pohody.
27. 2. úterý 19:30 hod.
vstupné 110 Kč
KONCERT PÍSNÍ Z DIVADEL, FILMŮ A MUZIKÁLŮ
v podání Jaroslava Beneše z Hudebního divadla v Karlíně. Představí se písně
světových autorů v upraveném aranžmá pro divadelní scénu. Slovem provází
spisovatelka Kateřina Tomanová.

KULTURNÍ DŮM
19. 2. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hliněnou hmotou. Přihlášky
u programových specialistek nutné do pátku 16. 2. Minimální počet účastníků 3.
26. 2. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Přijďte se příjemně naladit. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 23.
2. Minimální počet účastníků 3.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 2. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
Drama / Komedie / Francie / 2017 / 117 min / české titulky / od 12 let
Listopad 1918. Do konce světové války zbývá jen pár dní. Poručík Henri d´AulnayPradelle je přesto ochotný kvůli uznání a povýšení jít i přes mrtvoly a posílá svou
jednotku do nesmyslného útoku. Hrají: Mélanie Thierry, Émilie Dequenne, Niels
Arestrup, Albert Dupontel, Laurent Lafitte…
7. 2. středa 19:30

vstupné 90 Kč

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / USA / 2017 / 151 min
Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transformery bohaté zkušenosti
a válce navzdory se spojí s „nepřítelem" Bumblebeem. Jejich společným cílem
je nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí vracejí na Zemi. Hrají: Mark
Wahlberg, Anthony Hopkins…
10. 2. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

EMOJI VE FILMU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2017 / 91 min
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu.
V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši
oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy.
10. 2. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

BORG / McEnroe
Drama / Životopisný / Sportovní / Švédsko / Dánsko / 2017/ 107 min / české titulky
Wimbledon, 1980. Nejdeštivější léto desetiletí. Svět se těší, až uvidí tenisovou
jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý titul Wimbledonu. Borg/McEnroe je
příběh o ceně úspěchu… Hrají: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf...
14. 2. středa 19:30

vstupné 90 Kč

SPIDER – MAN: HOMECOMING
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2017 / 133 min
Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) se začíná více sbližovat se svou
nově získanou identitou pavoučího superhrdiny… Hrají: Tom Holland, Michael
Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow...
17. 2. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

VÍNO NÁS SPOJUJE
Drama / Francie / 2017 / 113 min / české titulky /od 12 let,
Jean (Pio Marmai) už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho
spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní a tak se po
letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Hrají: Pio Marmaï, Ana Girardot,
François Civil…

21. 2. středa 19:30

vstupné 90 Kč

VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční / Dobrodružný / Drama / Sci-Fi / USA / 2017 / 143 min /od 12 let
Válka o planetu opic začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit
planety opic. Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal
nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic. Hrají: Andy Serkis,
Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn…
vstupné 50 Kč

24. 2. sobota 17:00

AUTA 3
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2017 / 100 min
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace
závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Slavný závoďák
s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.
vstupné 90 Kč

24. 2. sobota 19:30

VIKING
Akční / Drama / Historický / Rusko / 2016 / 133 min
Kyjevská Rus, konec 10. století. Po smrti vládce Kyjevské Rusi Svjatoslava I. vypukl
bratrovražedný boj mezi jeho syny. Z něj vychází vítězně Jaropolk. Oleg je mrtev
a mladý kníže Vladimir prchá do Švédska. Zde během let shromáždí vojsko
vikingských žoldáků a v jeho čele se vrací, aby dobyl Kyjev a sjednotil říši. Hrají:
Danila Kozlovskij, Světlana Chodčenkova, Maxim Suchanov, Igor Petrenko, Andrej
Smoljakov…
28. 2. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Drama / Komedie / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 115 min
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se
na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky (1999). Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty,
rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let
života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých
životů. Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Anna Geislerová,
Martin Finger, Karel Dobrý, Vendula Svobodová, Sabina Remundová...

ČTENÁŘI PÍŠÍ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat panu Janu Plíhalovi za zajištění úklidu sněhu na parkovišti
před panelovými domy a zároveň poděkovat Službám Jáchymov za následné uklizení
a odvoz sněhu.
Obyvatelé panelových domů Dukelských hrdinů

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SE ŠLIKEM
Již počtvrté se sešli příznivci jáchymovské historie na
posezení k výročí narození zakladatele našeho města
Štěpána Šlika (24. 12. 1487).
Letos nám prostor pro setkání poskytla Nadace
St. Joachim a občerstvení připravila L. Lapinová.
S velice zajímavým povídáním o historii rodu Šliků mezi
nás přišla M. Kobesová, zavítal i starosta města Bronislav
Grulich. Samozřejmě nechybělo ani položení jmelí naproti
v parku u památníku Štěpána Šlika.
Setkání proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře. Tak
zase za rok!
Ladislava Kulhavá

HASIČI JÁCHYMOV
V lednu na své Výroční valné hromadě hasiči zhodnotili rok 2017. Byl celkem
úspěšný, sice se po sportovní stránce dařilo po posledních úspěších tak středně a na
prvních místech jsme se po výměně kategorií objevovali zřídka, ale tak to ve sportu
chodí. Nová generace doroste a úspěchy se určitě opět dostaví. I když jak praví staré
pravidlo, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a to se nám daří. V loňském roce
pracoval u SDH kolektiv mladých hasičů o 35 členech ve věku od tří do osmnácti let,
jedno soutěžní družstvo žen a jedno mužů.
Mimo soutěží SDH také pomáhalo při akcích pořádaných městem a jeho kulturní
komisí a to na akcích jako Pohádkový les, Otevírání mlýnků, 500 let Šlikovky, Stezka
duchů na Šlikovku. Pomáhali na sportovních turnajích a maratonu na cyklostezce.
Pro své spoluobčany uspořádali Josefskou zábavu a Pálení čarodějnic.
Jednotka v roce 2017 vyjížděla k 46 zásahům typu spadlé stromy, požáry budov,
dopravní nehody, pomoci při přistávání vrtulníku, pomoci ZZS při přepravě pacientů,
vyhledávání osob, ale také na dva plané poplachy. Členové jednotky se zúčastnili
pravidelných cyklických školení a profesních školení. V roce 2017 se konečně
podařilo bezúplatným převodem získat po schválení ZM sedm let starou cisternu
Mercedes Atego, která nahradí cisternu LIAZ z roku 1988. Z rozpočtu města byla
zakoupena čtyřkolka, která bude pomáhat při požárech v lesích, čerpání vody
a dopravních nehodách při posypu úniku PHM a NL. Za toto městu patří veliký dík.
Na Výroční valné hromadě byla tato vozidla slavnostně předána do užívání
přestřihnutím pásky panem starostou a paní místostarostkou a vysvěcena pod
patronací sv. Floriána panem páterem Hricem.
Anna Plačková, starostka SDH Jáchymov

„ABY SE NEZAPOMNĚLO“
V Krajských listech – vydávané krajem KV a které dostává každá rodina v kraji až do
bytu, je od ledna 2018 zařazena nová rubrika: „Aby se nezapomnělo“. Rubrika je
věnována 100 leté historii účasti karlovarských občanů při vzniku ČSR v roce 1918
a obnově republiky v roce 1945. Lednové číslo bylo věnováno těm, kteří se jako první
zapojili do uskutečnění dávných snů o svobodě. Jde o legionáře z let 1914-1920. Je
překvapivé, kolik rodáků ze silně poněmčeného území, se hlásilo do československých
legií v 1. světové válce. Z území dnešního Karlovarského kraje je historicky
prokázána účast v legiích 336 občanů. V Krajských listech bohužel není možné
představit všechny občany Karlovarska, kteří se vrátili domů jako vítězové.
V historii města JÁCHYMOV je zaznamenáno, že 16 rodáků z Jáchymova, kteří se
vrátili z 1 světové války jako hrdinové. Všechna jejich jména jsou uložená v kronice
města Jáchymov. Jako příklad jsou dále uvedená jména:
seznam legionářů z let 1914 - 1920 rodáků Jáchymova
BARTL Vojtěch - pracovník, nar. 15. 11. 1892, Český Wiesenthal v okr. Jáchymov.
Ruský legionář od 15.6.1918- Samara, zařazen v legiích1. střel. divize. Konec
v legiích r. 1920.
BORMAN Antonín - pracovník. Nar. 6. 4. 1895 , Tiefenbach v okr. Jáchymov.
Ruské legie od 16. 12. 1918 do 10. 8. 1920, zařazen do pracovní roty.
BAYER Josef - pracovník. Nar. 8. 3. 1883, Permersgrun v okr. Jáchymov.
Ruské legie od 13. 11. 1918 do neuvedeno, zařazen do pracovní roty.
BLŰML (BLŰMEL) Karel, vojín, 16. 12. 1886, Jáchymov okr. Jáchymov
BORMAN Antonín, pracovník, 6. 4. 1895, Tiefenbach okr. Jáchymov
FRAJTAG (FREITAG) Karel, pracovník, 2. 12. 1892, Jáchymov okr. Jáchymov
GAVINSKI (GAWINSKÝ) Julius, pracovník, 7. 12. 1881, Jáchymov Wildstein okr.
Jáchymov GÜNTHER JUDr. Karel, pracovník, 16. 2. 1886, Boží Dar okr. Jáchymov
HAMMER Jan, vojín, svobodník, 24. 5. 1887 (24. 5. 1878) Jáchymov - Dürnberg okr.
Jáchymov
KLEMM Karel, vojín, 19. 1. 1895, Jáchymov okr. Jáchymov
KREISEL (KREIZL) Antonín, občan, 15. 9. 1888, Holzbach okr. Jáchymov
MÖCKL Anton, vojín, 30. 1. 1896, Oberkleingrün okr. Jáchymov
ÖHMT Josef, zvěrolékař, pracovník, 16. 10. 1891, Jáchymov okr. Jáchymov
PROKŠ Viktor, vojín, 25. 12. 1887, Jáchymov okr. Jáchymov
RITTERER Antonín, pracovník, 5. 11. 1887, Jáchymov okr. Jáchymov
SELING Josef, pracovník, 10. 5. 1892, Jáchymov okr. Jáchymov
TICHÝ Václav, vojín, 1. 10. 1882, Merklín okr. Jáchymov
Příspěvek pro Jáchymovský zpravodaj jménem pana Ing. Václava Šrámka, připravil
Luboš Svoboda

