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Co bylo, aneb z titulní strany
Stezka duchů na Šlikovku
Na konci října, 27. 10. pro širokou
veřejnost, připravila děvčata z IKC ve
spolupráci s dětmi a dospěláky další
Stezku duchů ke Šlikovce. V 18.00 hodin se
vyrazil na stezku plnou strašidel první
návštěvník. Celkem se na cestu vydalo přes
tisíc účastníků. Na startu museli splnit
první úkoly, mohli si nechat namalovat
něco strašidelného na obličej a na prvním
stanovišti venku ochutnat „ďábelský“
lektvar. Po cestě plné strašidel, kde
vyluštili indicie, se vydali na „Šlikovku“,
kde je po vyluštění čekala malá odměna.
Každý dětský účastník obdržel za vyluštění
balíček a všichni, kdo měli platnou
vstupenku, dostali buřtíka na opékání.
Opékat mohli sami, nebo jim pomáhali hasiči, kteří se o oheň starali. Po celou dobu
akce na Šlikovce byla diskotéka. Ve dvacet hodin celý program zakončila ohnivá
show v podání divadla Ignis.
Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem dětským a dospěláckým účastníkům za
pomoc na trati. Hasičům Jáchymov za spolupráci na stánku a také při hlídání ohně
a opékání buřtů. Paní Báře Zavadilové patří poděkování za malování dětí
a účastníků. Těšíme se s vámi na další ročník.
Anna Plačková, IKC Jáchymov
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
25. zasedání rady města ze dne 29. října 2018:
 schválila nabídku pana Ing. arch. Egerta na vypracování projektové
dokumentace na opravu stěny atria radnice a zádlažbu dvora
 schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu zakázky malého rozsahu na
stavební akci Rekonstrukce schodiště Hornická - Mincovní a pověřuje OHS
jeho vyhlášením
 schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu zakázky malého rozsahu na
stavební akci Rekonstrukce schodiště do radnice a pověřuje OHS jeho
vyhlášením
 schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu zakázky malého rozsahu na
stavební akci Rekonstrukce schodiště u knihovny a pověřuje OHS jeho
vyhlášením
 schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu otevřeném na stavební akci
Rekonstrukce komunikace v ul. Husově a pověřuje OHS jeho vyhlášením. Dále
ukládá OHS urychleně zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci
Žižkovy ul.
1. zasedání rady města ze dne 15. listopadu 2018:
 schválila v předloženém znění Dodatek č. 11 ke Smlouvě o zajištění veřejného
osvětlení ve městě Jáchymov, jehož předmětem je prodloužení doby trvání
smlouvy, a to do 31. 12. 2018
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřený mezi Městem Jáchymov a spol.
Trans-Region-Stav s r.o. se sídlem Chomutov, Spořická 4965, na stavbu
Opravu opěrné zdi, ulice Boženy Němcové, p. p. č. 4881/5 pod p. p. č. 5039/2
v Jáchymově, u schodiště“ s tím, že cena díla se navyšuje o 78 501,00 Kč bez
DPH
 schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jáchymov a a.s. Údržba
silnic KK se sídlem Na Vlečce 177, Otovice, na částečnou opravu místních
komunikací v Jáchymově za cenu 489 354,- Kč vč. DPH
 schválila Darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Jáchymov a a.s. ČEZ se
sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, týkající se reklamy a propagace v rámci akce
„Advent 2018“
Zpracovala: Hynková

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 12. 12. 2018 od 16 hodin na MěÚ Jáchymov
v zasedací místnosti v přízemí budovy radnice.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
III. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 19. 12. 2018 od 15 hodin na
MěÚ Jáchymov v zasedací místnosti v přízemí budovy radnice.

OZNÁMENÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV – PROVOZNÍ DOBA
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
22. 12. 2018 sobota
- zavřeno
23. 12. 2018 neděle
- otevřeno 9.00 – 17.00 hodin
24. 12. 2018 pondělí
- zavřeno
25. 12. 2018 úterý
- otevřeno 10.00 – 15.00 hodin
26. 12. 2018 středa
- otevřeno 10.00 – 15.00 hodin
27. 12. 2018 čtvrtek
- otevřeno 8.00 – 17.00 hodin
28. 12. 2018 pátek
- otevřeno 8.00 – 17.00 hodin
29. 12. 2018 sobota
- otevřeno 9.00 – 17.00 hodin
30. 12. 2018 neděle
- otevřeno 9.00 – 17.00 hodin
31. 12. 2018 pondělí
- otevřeno 8.00 – 12.00 hodin
01. 01. 2019 úterý
- zavřeno
2. 1. 2019 - 3. 1. 2019 zavřeno - INVENTURA
Zajistěte si včas místenky, parkoviště a ticketportál. Prodej pouze do 28. 12. 2018
do 12.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ – ČÍSLA POPISNÁ
Městský úřad Jáchymov upozorňuje
vlastníky všech nemovitostí v katastru
Jáchymova na dodržování Zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., § 32, odst.
1, v platné znění, kde se uvádí:
,,Vlastník nemovitosti je povinen na
svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat
je v řádném stavu. Barvu a provedení
čísel určuje obecní úřad.“
Vlastníci nemovitostí, kteří nemají své
nemovitosti označeny přiděleným
popisným či evidenčním číslem, jsou
povinni tak učinit nejpozději do
31. 01. 2019. Jakékoliv dotazy
a připomínky můžete konzultovat
s Lubošem Kožušníkem, tel. 353 808
118, nebo osobně na Městském úřadě
v Jáchymově, I. patro, č. dv. 11,
v úřední dny pondělí a středa.
Luboš Kožušník
kontrolní pracovník MěÚ Jáchymov

DOVOLENÁ MUDr. Cikhardtová
Ve dnech 17. 12. - 31. 12. 2018 bude v naší ordinaci čerpána řádná dovolená.
Děkuje za pochopení a všem přejeme krásné vánoční svátky.

POLICISTÉ Z KARLOVARSKÉHO KRAJE RADÍ – Buďte
opatrní v předvánočním čase na své peněženky a cennosti
S blížícím se vánočním časem stoupá i riziko kapesních krádeží. Buďte obezřetní,
abyste se nestali obětí krádeže. Své věci mějte pod neustálým dohledem, neboť
zkušenému kapsáři postačí jen okamžik k tomu, aby Vám odcizil peníze, doklady či
cennosti, ale třeba i celou kabelku. Z tohoto důvodu je dobré nosit finanční hotovost
odděleně od dokladů a platební karty.
Při nakupování vánočních dárků mějte své kabelky či batohy pod neustálým
dohledem. Svá příruční zavazadla nepokládejte ani na nákupní vozíky a mějte je vždy
řádně uzavřená. Nepodceňujte ani moment, kdy ukládáte nákup do vozidla.
Peněženku či kabelku mějte vždy pod dohledem.
Také na vánočních trzích buďte opatrní. Kapsáři využívají místa, kde se pohybuje
větší množství lidí a Vaše nepozornost jim nahrává k tomu, aby Vás okradli. To, že
Vám chybí peněženka či mobil, můžete zjistit, až ve chvíli, kdy budete chtít odcizenou
věc použít. V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám a peněženku s penězi i mobilní
telefon ukládejte do vnitřních kapes, např. bundy či kabátu. Nenoste peníze a další
cennosti např. v batohu na zádech, kam nevidíte. Dávejte také pozor na ty osoby,
které mají přes ruku hozenou bundu či kabát nebo drží v ruce klobouk. Zloději tento
trik rádi používají, aby zakryli svůj úmysl krást před zraky okolí.
Obezřetní však buďte i při placení nebo výběru z bankomatu, zejména při zadávání
PINu se podívejte, zda Vás někdo nesleduje. PIN nikdy nenoste dohromady s platební
kartou!
Kapesní zloději v mnohých případech nepracují sami, ale prostřednictvím
organizovaných skupin. Tyto skupiny mohly přijet páchat svá protiprávní jednání
z různých koutů republiky, ba dokonce ze zahraničí. To, jak k okradení dojde, mají
pachatelé domluveno mnohdy dlouho před tím, než si svou oběť vůbec vytipují.
V případě, že se stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na
nejbližší policejní služebnu.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
nprap. Bc. Zuzana Týřová
........................................................................................................................................
Upozorňujeme pravidelné pisatele článků do našeho Zpravodaje, že příjem
příspěvků pro lednový Zpravodaj 2019 je nejpozději 15. 12. 2018. Děkujeme za
pochopení.

ZÁJEZD PRO SENIORY
14. listopadu se vydal autobus zaplněný našimi seniory na zájezd do Kynšperského
pivovaru. Připravena byla exkurze, následoval oběd s ochutnávkou piva. Díky
vstřícné a skvělé průvodkyni se našim seniorům určitě líbilo. Pořídili si fotografie
a nakoupili skvělé dárky. Již po cestě zpět vyjádřili zájem o další zájezd, určitě
nezapomeneme a nějaký připravíme.
Přeji všem krásné svátky vánoční a těšíme se na další společné akce.
Za IKC Jáchymov
Anna Plačková

ŠKOLNÍ NOVINY
NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU MAS
Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v obci
s rozšířenou působností Ostrov (dále MAP II), který realizuje MAS Krušné hory,
o. p. s.
Projekt č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 financovaný z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byl
zahájen v říjnu 2018 a přepokládané ukončení je v září 2022.
Projekt MAP II je zaměřen na zlepšení kvality ve vzdělávání v MŠ a ZŠ a svými
aktivitami navazuje na projekt MAP I, do kterého se zapojila i naše škola. Navazuje
na partnerství spolupráce mezi zúčastněnými subjekty. Hlavní cílovou skupinou
projektu jsou děti a žáci MŠ a ZŠ z ORP Ostrov, pedagogové a rodiče dětí a žáků. Do
projektu je zapojeno 14 MŠ a ZŠ a 1 ZUŠ, Městská knihovna p. o. Ostrov
a pracovníci odboru sociálně právní ochrany dětí v Ostrově.
Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území, podpora
spolupráce zřizovatelů škol a aktérů ve vzdělávání, projekt svými aktivitami přispěje
i k zatraktivnění výuky žáků. Podpořena budou hlavně témata, která vyšla z průzkumů
MŠMT ČR a analýzy školství v ORP Ostrov, jako nejpalčivější: rovné příležitosti,
matematická a čtenářská gramotnost.
Informace o projektu naleznete na stránkách https://www.mas-krusnehory.cz/map-ii/

PROJEKTOVÝ DEN – 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
V rámci oslav a připomenutí výročí 100 let Československa byl pro žáky připraven
projektový den. Žáci druhého stupně byli rozděleni do 4 heterogenních skupin
a pracovali postupně na 4 stanovištích. Jedna z aktivit zahrnovala sledování
dokumentu o založení republiky, dále žáci tvořili tzv. časovou přímku, která obsahuje
veškerá důležitá data událostí za posledních sto let, přímka je vystavena ve vestibulu
školy a žákům se opravdu povedla. Na dalším stanovišti děti vytvářely různé komiksy,
nápisy, obrázky, které byly využity k výzdobě školy. Poslední aktivitou byl poslech
české hymny, doplňování slov do textu hymny a kvíz.
Bc. A. Kůsová
Také první stupeň se zapojil do oslav 100letého výročí vzniku republiky. Žáci se
dozvěděli důležité informace o vzniku republiky, prvním prezidentovi, hymně, vlajce,
dalších státních symbolech a také proč slavíme 28. říjen. Žáci plnili různé úkoly
a hravou formou si tak osvojili tuto významnou historickou událost. Zakončením
celého projektové dne, bylo sázení lípy před ZŠ ,,STROM SVOBODY“ ke 100 letům
republiky.
Mgr. Š. Hronová

BESEDA S KNIHOVNICÍ U PŘEDŠKOLÁKŮ
Na dnešní den 14. 11. 2018 jsme si pozvali paní knihovnici, která nám přinesla dvě
kouzelné knihy. Nejdříve jsme se představili a řekli si, jakou barvu máme nejraději.
Společně jsme začali čarovat s knihami plné puntíků a barev. Bylo to velmi napínavé
a čarování nás moc bavilo. Když bylo „odčarováno“, tak nám paní knihovnice ještě
přečetla pěknou pohádku o berušce. Beseda se nám moc líbila a určitě
si ji zopakujeme zase s jinou knížkou. Paní knihovnici děkujeme!!
Děti ze třídy Kytičky

HALLOWEEN V MŠ
Na pátek 2. 11. se těšily všechny děti ze třídy Kytiček už od začátku týdne. Čekal je
den, kdy přišly v maskách všelijakých strašidel, kouzelníků, upírů, ze kterých šel až
strach. Z malovaných obličejů nebylo skoro poznat, kdo je kdo! Strašidla se radovala,
tancovala, soutěžila a hodovala na sladkostech, které jim připravily maminky.
Atmosféru umocňovala zářící vydlabaná dýně, kostlivci a černí duchové visící
u stropu. Veselé dopoledne jsme zakončili veselou písničkou „Máme doma obludu“.
Těšíme se zase za rok.
Třídní učitelky

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Upozorňujeme předplatitele Jáchymovského zpravodaje, že některým z Vás již končí
předplatné. Pokud máte zájem o jeho obnovení, jsme pro Vás v IKC každý den (po-pá
8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin, so-ne 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin).
Pokud si chcete nechat Zpravodaj doručovat přímo do schránky i Vy, neváhejte
a kontaktujte nás.

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

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.

SOUTĚŽ: O Pohár Královské mincovny
proběhne ve dnech 3. 12. – 4. 12. 2018
Již v patnáctém ročníku budou žáci ZŠ a SŠ soutěžit ve znalostech dějin regionu
a také v otázkách a úkolech souvisejících s historií zemí Koruny české. Ústředním
tématem soutěže budou, s přihlédnutím k oslavám 100. výročí vzniku republiky,
„osudové osmičky“. Soutěž si získala za dobu svého trvání mezi školami velkou
oblibu.

ADVENTNÍ KONCERT: Štědrej večer nastal
Sobota 8. 12. 2018, začátek v 17.00 hodin
Na tradičním adventním koncertě DaD
kvintetu zazní české a moravské lidové
koledy v úpravách pro pěvecký kvintet
a Příležitostný smíšený pěvecký sbor a
Irská suita složená z irské lidové vánoční
hudby, vše v podání Velmi malého
komorního orchestru Varvary Divišové.
Nástrojové obsazení tělesa tvoří harfa,
flétna, housle, violoncello, kontrabas,
hoboj a kytara. Součástí programu je
i obvyklá Vánoční pohádka Zbyňka Malínského, tradičně v podání Lucie Domesové.
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
do 9. 12. otevřeno
10. - 26. 12. zavřeno
27. - 30. 12. otevřeno
31. 12. - 15. 1. zavřeno

MATRIKA – placená inzerce
VZPOMÍNKA
Dne 27. 12. 2018 tomu bude již 11 let, co nás bez
slova rozloučení, náhle, opustil můj milovaný
manžel, vzorný tatínek a super kamarád

pan Miloš Šikýř
Za tichou vzpomínku děkujeme
za celou rodinu
manželka Marcela

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12, 00
ČTVRTEK
DPS návštěva 20. 12.

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

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

ZPRÁVA PRO LOVCE PEREL
Přijďte si proměnit své perly za ceny z našeho obchůdku, čekají vás hry, puzzle
a mnohá překvapení.
Pokud si v předvánočním čase najdete
volnou chvilku, přijďte si vybrat
z nových společenských her i knižních
novinek – s námi se ani za zimního
počasí nudit nebudete.
Krásné zimní dny, veselé Vánoce
a šťastný vstup do nového roku Vám
přejí
Vaše knihovnice

KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC 2018
RADIUM PALACE
6. 12. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
KYTICE SLAVNÝCH OPERETNÍCH MELODIÍ
S MALÝM NÁDECHEM ADVENTU
Kouzelný svět operety s nestárnoucími melodiemi Fr. Lehára, O. Nedbala, R. Frimla,
J. Strausse a dalších neméně slavných operetních skladatelů. Miriam Čížková –
soprán, Rostislav Florian – tenor, Štěpán Slavík – klavírní doprovod.
22. 12. sobota 15:30 – 17:00
hala
POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
Vánočně laděné klavírní variace Davida Beznosky

vstup zdarma

23. 12. neděle 15:30 – 17:00
hala
vstup zdarma
POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
Vánočně laděné variace (klávesy, zpěv, klarinet) v podání Bohumily Trachtové
.
24. 12. pondělí v 19:30 hod.
sál
vstup zdarma
ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
Monika Cimprich – housle, Jarmila Štruncová – klavírní doprovod
Na programu sváteční a slavné skladby od J. Myslivečka, W. A. Mozarta, J. S. Bacha
a pásmo vánočních koled.
25. 12. úterý ve 20:00 hod.
sál
vstup zdarma
I. KONCERT VÁNOČNÍ - TRIO PIACERE
Klasická hudební díla a úpravy známých písní a evergreenů v podání dámského
komorního Tria Piacere. Michaela Petrová příčná flétna, Bohumila Trachtová klarinet, Hana Janoušková - violoncello
26. 12. středa ve 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
II. KONCERT VÁNOČNÍ
HONZA JAREŠ, JAROMÍR HELEŠIC A TOMEŠ SMETANA
Mimořádný koncert nevidomého zpěváka a klavíristy Jana Jareše za doprovodu
předních jazzových instrumentalistů Jaromíra Helešice - bicí a Tomeše Smetany basová kytara. Na programu skladby legend populární hudby jako Elvis Presley,
Frank Sinatra, Elton John a další.
28. 12. pátek v 15:30 – 17:00 hod.
PŘEDNÁŠKA O HISTORII LÁZNÍ JÁCHYMOV
Přednášející: Mgr. Petr Fiala.

vstupné 50 Kč

28. 12. pátek 19:30 – 22:30 hod.
sál
TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
Hraje Duo Libuše Smetanové.

vstup zdarma

sál
vstupné 140 Kč
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Mladé a nadané vítězky několika soutěží Magdaléna Kordíková a Tereza Skalická
zahrají plejádu slavných kompozic, jak klavír sólo, tak čtyřručně. Na programu
skladby od J. S. Bacha, L. v. Beethovena, F. Chopena, Z. Fibicha, S. Rachmaninova,
A. Chačaturjana, J. Ježka a S. Joplina.
29. 12. sobota ve 20:00 hod.

1. 1. 2019 úterý ve 20:00 hod.
sál
vstup zdarma
NOVOROČNÍ KONCERT - RICCIO QUARTET
Díla W. A. Mozart, B. Britten, J. Fiala a vlastní úpravy známých melodií, tanců
různých národů, ragtimů a filmové hudby uvede komorní soubor Riccio Quartet
složený z hráčů Karlovarského symfonického orchestru. Radka Ondráčková – hoboj,
Alina Hlavatá – housle, Martin Forman – viola a Martin Ondráček – violoncello.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar, zdarma
Pátek 14. 12. a 28. 12. Live Duo Libuše Smetanové
Pátek 7. 12. a 21. 12. Jan Zumr One Man Sax
POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., hala, zdarma
Pondělí 3., 10. a 17. 12. David Beznoska – klavír, náladové melodie
Středa 5., 12. a 19. 12. Bohumila Trachtová – klávesy, zpěv

BĚHOUNEK
1. 12. sobota, 10:00 – 16:00 hod.
sál
vstupné zdarma
ADVENTNÍ JARMARK
Paličkování, korálky, malba na sklo, patchwork, batikování, kosmetika, keramika,
ručně vyráběné hračky, doplňky, šperky, oděvní zboží, háčkované zboží, výrobky
z pedigu, dekorace a perníčky, svíčky, med od včelaře, malovaná dřevěná prkénka,
sklenice a další. Hudební zpestření na zimní zahradě - Bohouš Ježek ml. – harmonika
a Jana Hokovská – housle, od 13:30 –16:00 hod.
3. 12. pondělí, 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
CO VŠE DAL JÁCHMOV SVĚTU
Netradičně pojatá přednáška Ing. Jaroslava Ochece z jáchymovské historie, ve které
se návštěvníci dozvědí, že Jáchymov nebyly pouze minerály, stříbro, uran, tolary.
V Jáchymově vznikly také další významné vynálezy jako mihadla, dokonce vynález
největší „motum perpetum“. I v současnosti Jáchymov zanechává ve světě
významnou stopu, např. na sopce Etna.

10. 12. pondělí 19:30 hod.
sál
vstup volný
PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Jak omezit dopad chemických léků na lidský organismus. Přednáší Ing. Klára
Fialová.
13. 12. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
PŘEDVÁNOČNÍ KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE
Koncert absolventa petrohradské konzervatoře Igora Kotova.

vstup volný

17. 12. pondělí 19:30 hod.
sál
vstup volný
JAK SI UDRŽET ČI ZLEPŠIT IMUNITU
PŘI VYPJATÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
V přednášce se dozvíte, jak lze výživou ovlivnit vaše zdraví, jak se vyznat
v potravinových doplňcích na trhu a jejich kvalitě. Zejména probereme funkční houbu
ReiShi a její dopad na imunitu, regeneraci jater i její příznivé výsledky v onkologii.
Čekají Vás praktické ukázky i ochutnávky. Přednáší Ing. Klára Fialová.
21. 12. pátek 19:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
HUDBA PRO VÁNOČNÍ NÁLADU
Nejen vánoční písně, ale i náladové a taneční melodie Vám zahrají k poslechu
i k tanci LIVE DUO Libuše Smetanové.
24. 12. pondělí 20:00 hod.
sál
vstup volný
ŠTĚDROVEČERNÍ „FAMILY“ KONCERT
Sváteční program složený z děl W. A. Mozarta, A. Dvořáka, J. Brahmse,
A. N. Skrjabina, J. Masseneta, J. S. Bacha, Ch. Gounoda a dalších v podání
rodinného souboru. Maminka Michaela Petrová – 1. flétnistka KSO v Karlových
Varech, dcera Karolína Františková – klavír, studentka AMU, synové Lukáš Petr –
trubka, Štěpán Petr – příčná flétna, zpěv, oba žáci ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech.
25. 12. úterý 19:30 hod.

sál
vstup zdarma
BOHEMIA VOICE
Vokální kvarteto z Prahy složené z profesionálních zpěváků a interpretů hlavních rolí
předních hudebních scén v ČR i zahraničí. Zuzana Seibertová – soprán, Elin
Špidlová – mezzosoprán, Bronislav Palowski – tenor, Lukáš Sládek – baryton a Vít
Pospíšil - klavír. Z programu: Chtíc, aby spal, Tichá noc, Amazing Grace, Padá sníh
/Let it snow/ aj.
26. 12. středa 19:30 hod.
sál
vstup 150 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Pavlína Millerová – zpěv, Jan Berko – zpěv, Petr Horák – zpěv, Irena Pluháčková –
klavír. Z programu: J. Strauss, F. Lehár, F. Hervé aj.

27. 12. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup zdarma
KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE IGORA KOTOVA
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby (Chopin, Strauss) v podání absolventa
petrohradské konzervatoře.
28. 12. pátek 19:00 hod.

zimní zahrada
vstup volný
HUDBA PRO PÁTEČNÍ VEČER
Taneční melodie Vám zahrají k poslechu i k tanci skupina Sunny and Tony.
sál
vstup 150 Kč
VEČER PLNÝ ŠANSONŮ
Svátečně laděný koncert v podání Svatavy Luhanové Jirouškové s klavírním
doprovodem Martiny Mudrové Reichové. Obě interpretky působily hudebně v Paříži
a dále pak absolvovaly stovky pěveckých recitálů v ČR a ve státech EU (Francie,
Německo, Belgie).
29. 12. sobota 19:30 hod.

1. 1. 2019 úterý, 15:30 hod.

zimní zahrada
vstup volný
NOVOROČNÍ HARFA
Nový rok plný kouzelných tónů harfy a příjemného rozjímání navodí harfistka
Kateřina Ševčíková. Na koncertě zazní klasická hudba, pop, filmové balady, také
irské, skotské a orientální melodie pro harfu.
TANEČNÍ VEČERY
19:00 - 22:30, zimní zahrada, zdarma
Středa 5., 12., 19. 12. – Jan Zumr
Pátek 7., 21. 12. – Live Duo Libuše Smetanové
Pátek 14., 28. 12 – Sunny a Tony
TANEČNÍ ODPOLEDNE
14:00-17:00, zimní zahrada, zdarma
Neděle 9. 12. – Sunny and Tony
Neděle 2., 16. 12. – Duo Roma

CURIE - kavárna
5. 12. středa 19:30 hod.
vstupné 130 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími orchestry.
7. 12. pátek 17:00 hod.

vstup zdarma

VÝSTAVA OBRAZŮ
Vernisáž výstavy „uvnitřvenku“ Gabriele Stolz nar. v Hochstädt/Donau 1956.
Studium Umělecke výchovy v Mnichově 1976-81. Vlastní výstavy od r. 1986.

18. 12. úterý 19:30 hod.
vstupné 130 Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Lidové písně převážně z Chodska i dalších míst z naší republiky v podání krojované
dudácké muziky pod vedením kapelníka Libora Valečky. Bohumil Vaněček - dudy,
Jan Rezek - housle, Ludmila Zacpalová - kontrabas, Petr Valečka - B-klarinet, Libor
Valečka - Es-klarinet, Alena Bartošová - vozembouch a zpěv.
24. 12. pondělí 19:30 hod.

vstupné zdarma

TICHÁ NOC, SVATÁ NOC
Večer plný hudebních dárků od Jozefa Brindzáka – tenor, Augustina Kužely – klavír.
Těšit se můžete na nejkrásnější české a světové koledy, vánoční tenorové písně,
operní árie (A. Stradella, C. Frank, A. L. Webber, A. Adam, F. Lehár, J. Strauss).
27. 12. čtvrtek 19:30 hod.

vstupné 130 Kč

DNY ZÁZRAKŮ A PŘÁNÍ
Vánoční písně, operetní árie a muzikálové písně v podání Julie Meixnerové – zpěv,
Alexander Mora Belandria – klavír.
28. 12. pátek 19:30 hod.

vstup zdarma

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
1. 1. 2019 úterý 19:30 hod.
vstup zdarma
NOVOROČNÍ GALAKONCERT
Známé písně z muzikálů, árie z oper a operet A. Dvořáka, J. Strausse, F. Lehára,
E. Morricone, L. Bernsteina, B. Lane, A. L. Webbera a dalších v podání Radky
Sehnoutkové - soprán, sólistky opery J. K. Tyla v Plzni, Táni Vaněčkové – klavír.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 22:30 hod., kavárna, zdarma
Sobota 1., 8., 15., 22., 29. 12. – Vladislav Prokop
Neděle 2., 9., 16. 12. – Jan Zumr

KULTURNÍ DŮM
3. 12. pondělí 15:00 hod.
vstupné 200 Kč
VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO
Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do dřeva, vytvoříte si
zajímavý doplněk do domácnosti, který bude zároveň jedinečným uměleckým
kouskem. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 30. 11. Minimální
počet účastníků 3.
10. 12. pondělí 15:00 hod.
vstupné 200 Kč
KURZ – PEDIGOVÝ ZVONEČEK
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli a vyrobili zvoneček z pedigu.
Zapůjčení pracovních pomůcek a materiál v ceně. Odborné vedení Marie

Kordaničová. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 7. 12.
Minimální počet účastníků 3.
30. 12. neděle 20:00 hod.

předprodej 300 Kč, na místě 330 Kč
JOHANN STRAUSS GALA
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Anna Klamo – soprán Martin
Peschik – dirigent ZSO – nejstarší symfonický orchestr v českých zemích (r. 1821).

KOSTEL SV. JÁCHYMA
14. 12. pátek 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT
Královský nástroj se rozezní v nádherné akustice kostela sv. Jáchyma adventními
chorály J. S. Bacha a slavnými i méně známými díly C. Francka, A. Dvořáka,
F. Mendelssohna Bartholdyho aj.
23. 12. neděle v 19:30 hod.
vstupné 50 Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
Karlovarský pěvecký sbor (KPS) v našem regionu působí od roku 1961.
V současnosti je sbormistrem Jan Rezek. KPS spolupracuje se sólisty
našich předních operních scén. Ročně připraví na tři desítky koncertů, z nichž
nejžádanější je právě Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
24. 12. pondělí ve 22:30 hod.
PŮLNOČNÍ MŠE

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 12. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

BAJKEŘI
Komedie / Česko / 2017 / 93 min
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve
světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy
půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. Hrají: Adam Mišík,
Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, Celeste Buckingham…
5. 12. středa 19:30

vstupné 100 Kč

DÁMSKÝ KLUB
Komedie / Drama / Romantický / USA / 2018 / 103 min / od 12 let
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba
v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se
ponoří do lechtivě erotického románu „Padesát odstínů šedi“. Tahle volba se ukáže
jako více než inspirativní…

8. 12. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

USMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama / Komedie / Česko / 2018 / 92 min / od 15 let
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve
dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Hrají: David
Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká...
12. 12. středa 19:30

vstupné 100 Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál / Romantický / Komedie / USA / 2018 / 114 min
Pokračování muzikálu Mamma Mia, který nás přenese do doby, kdy byla Donna
(Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět
a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky... Hrají: Amanda Seyfried, Lily
James, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård ...
15. 12. sobota 17:00
vstupné 60 Kč
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Animovaný / Rodinný / Povídkový
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má
otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět
i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti
a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.
15. 12. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Komedie / Rodinný / Fantasy / Česko / 2017 / 105 min
Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob
lásky: o trampotách náctiletého Alberta, o lásce mezi Albertovými rodiči, tedy
o varietním kouzelnickém duu prožívajícím krizi středního věku, a také o lásce
rodičovské. Hrají: Martin Myšička, Jitka Čvančarová, Jan Vondráček...
19. 12. středa 19:30

vstupné 100 Kč

ČERTOVINY
Pohádka / Česko / 2017 / 101 min
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci
neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě
hotový blázinec. A pak se to stalo... Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel
Dobrý, Sára Sandeva, Richard Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil…
29. 12. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

ŠPINDL
Komedie / Česko / 2017 / 98 min / od 12 let
Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry
Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v celovečerní zimní komedii Špindl. Mají
v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. Hrají:
Anna Polívková, Anita Krausová, Kateřina Klausová, Jitka Sedláčková, Oldřich
Navrátil, David Gránský, Karel Zima, Martin Siničák, Jan Révai…

HASIČI JÁCHYMOV
V měsíci listopadu členové jednotky asistovali na akcích pořádaných Léčebnými
lázněmi a.s. Jáchymov a to na „Příjezdu sv. Martina“ a v Kulturním domě na pořadu
Zdeňka Izera. Členové jednotky pokračují na údržbě techniky a akceschopnosti
jednotky v případě výjezdu. Uklízí požární zbrojnici a připravují ji k vymalování
garážové prostory. V měsíci listopadu byla na garančním servisu čtyřkolka. Jednotka
provedla školení a údržbu materiálu a vozidel na zimu. Při školení se provádělo
tlakování hadic a funkce čerpadel. V listopadu vyjížděla jednotka k jednomu planému
poplachu na Suchou a hledali nahlášený požár, na pomoc při vyhledávání byla
povolána také jednotka Ostrov. Z dotace Karlovarského kraje s příspěvkem města
byly zakoupeny 3 ks nové dýchací techniky značky Dräger. Staré Saturny již
dosloužily.
Kolektiv mladých hasičů se v listopadu připravoval na vyhodnocení a poslední
závod Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami. Poslední závody se
konaly v Ostravě a za Jáchymov se zúčastnilo 6 dětí, které dosahovaly v průběhu
roku nejlepších výsledků v této disciplíně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a každá
kategorie byla obsazena cca 250 nejlepšími závodníky z celé republiky. Děti
nezklamaly, všechny si daly osobáčky a umístily se takto: Jitka Kneiflová obsadila
v mladší kategorii 55. místo, Magdalenka Peteříková 122. místo, mladší kluci –
David Boudný 93. místo a Jiřík Frai 106. místo. A v té starší a nejrychlejší kategorii,
kde již rozhodovaly doslova setiny, se umístila Pavla Peteříková na 138. místě
a Veronika Svitáková na místě 187. Nyní se kolektiv bude připravovat na krajskou
halovou soutěž v Sokolově, která se koná 8. 12. 2018. Začne také zimní fyzická
příprava a zapojíme se do soutěže Požární ochrana očima dětí a získání dalších
odborných znalostí ve formě plnění „odborek“. Vedoucí již připravují další zimní
tábor, který se koná o jarních prázdninách.
Jednotka SDH Jáchymov by ráda touto cestou upozornila naše spoluobčany na
nadcházející topnou sezónu. Typicky zimními příčinami vzniku požárů je vznícení sazí
a požáry způsobené jiskrami uniklými z komínů. Tyto příčiny jdou jednoznačně na
vrub zanedbání čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší
jenom riziko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření. Je proto dobré
mu věnovat dostatečnou pozornost. Novelizovaný předpis vlády striktně stanovuje
povinnost zajistit minimálně jednou ročně kontrolu stavu komínu odbornou firmou,
která je schopna odhalit stále přetrvávající závady. Nejnáchylnější k samovznícení
jsou brikety a méně kvalitní uhlí s vyšším obsahem prachu. Samovznícení podporuje
především vlhkost, nestejnoměrná zrnitost, velikost hromad a přítomnost zbytků
snadněji hořlavých materiálů, například úlomků dřeva. Samozřejmostí musí být
opatrné zacházení se žhavým popelem. Může být ukládán jen zcela vychladlý
v nehořlavých, nepoškozených, uzavíratelných nádobách, umístěných v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Rozhodně
je nutné vyvarovat se ukládání žhavého popela do plastových popelnic. Kvůli
špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů,
ale i obytných a hospodářských budov.

Přejeme všem krásné svátky vánoční a to správné vykročení do nového roku. Hodně
štěstí a zdraví v novém roce přejí jáchymovští hasiči.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
Také letos budou skauti ze střediska Arnika roznášet po Jáchymově Betlémské světlo.
Přijďte si připálit z plamínku lidské sounáležitosti a vánoční pohody. Ptáte se kdy
a kam?
V pondělí 24. prosince v 9:00 - 9:15 před zdravotní středisko (mateřskou školu),
v 9:30 - 9:45 před Mincovnu, v 9:45 - 10:00 před základní školu nebo v 11:00 11:15 před kulturní dům. Pokud nemůžete z vážných (zejména zdravotních) důvodů
přijít, dejte nám vědět a my se u Vás doma (kdekoliv v Jáchymově) s Betlémským
světlem zastavíme! Stačí napsat na e-mail arnikajachymov@centrum.cz nebo
zanechat vzkaz v jáchymovském Infocentru. Těšíme se na setkání s Vámi!

Krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2019
všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov
přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska

ČTENÁŘI PÍŠÍ
11. LISTOPAD
V neděli, 11. listopadu 2018, se v 13,30 rozezněly zvony kostela sv. Jáchyma.
Zvukem zvonů byly uctěny oběti 1. světové války. Před sto lety, ráno v 5,05 hodin,
podepsali ve štábním železničním vagónu v Le Francport u Compiégne, francouzský
maršál Ferdinand Foché a zástupce Německa Matthias Erzberger příměří, které
ukončilo válku. Na ostatních frontách bylo ukončení bojů dojednáno již dříve.
11. listopad je také Den válečných veteránů.
Z jáchymovské kroniky: Válka postihla zejména produkci potravin. Na frontu
museli i tak zvaní malorolníci. Všeobecně chyběly v zemědělství pracovní síly přesto,

že na polích museli pracovat cizí váleční zajatci. Po ukončení války byli mnozí z těch
rakousko-uherských vojáků, kteří přežili válku, ale upadli do zajetí, až po třech
letech, ze zajetí propuštěni. Město Jáchymov muselo po válce splácet 5,8 milionů
korun za válečné půjčky státu. 28. října 1918 bylo v Praze zástupci Národního výboru
československého zveřejněno provolání o vzniku Československé republiky.
Vedoucí Krajského úřadu v Jáchymově, Dr. Sigmund Rothberger, svolal na
4. listopad představitele měst a obcí kraje (za Jáchymov starostu Julia Sauersteina)
a některé další osobnosti, například školního inspektora Antona Müllera a zástupce
Sociálně demokratické strany Václava Horna. Pro řešení očekávaných problémů byl
tak sestaven (krajský) zvláštní výbor s odbory pro výživu, finance, bezpečnost, obchod
a dopravu. Na zasedání jáchymovského Obecného výboru, které se konalo
13. listopadu, bylo do tohoto výboru přijato 10 nových zástupců „organizovaných
zaměstnanců" to je sociálních demokratů. Výbor schválil dvě půjčky od Spořitelny:
první, až do výše 1 milionu korun, pro nákup potravin pro obyvatelstvo a druhou,
až 2 miliony, pro zajištění pracovních míst pro navrátilce z války. Jedinou méně
důležitou investicí roku 1918 byla objednávka zvonu pro kostel sv. Jáchyma. Zvon
z ocelolitiny byl zhotoven firmou Schilling v městě Apolda v Durynsku. V tabákové
továrně, největším zaměstnavateemi ve městě, bylo před válkou 1179 zaměstnanců.
Po válce jen asi 700. Jedna z činností jáchymovské "Komise pro ochranu dětí a péči
o mládež" (vedoucím byl děkan Bernard Breitkopf ) bylo organizovat sbírky pro děti,
které byly přijaty z oblastí, kde se bojovalo. Více než 300 takových dětí bylo umístěno
v Podbořanech a v okolních obcích. Vedoucí Okresního úřadu byli před
30. prosincem 1918 o příjezdu české vojenské jednotky a o obsazení města předem
zpraveni. Dr. Georg Loser a Dr. Karl Ullrich se v den příjezdu na nádraží
v Jáchymově s majorem J. Müllerem a s jeho vojáky setkali. Vojsko obsadilo
především státní podniky.
Přes úsilí státu, obcí, politických stran i charity, trval nedostatek potravin dál i v roce
1919. Týdenní příděl pro jednu osobu byl 1 kg chleba, 1/4 kg mouky, 1/4 kg cukru
a 10 dkg masa. Na černém trhu stálo kilo chleba 16 korun a kilo vepřového masa až
50 korun. Nezaměstnaní dostávali státní podporu ve výši podle jejich dřívějšího
denního platu, a to 2,50 až 6 korun na den. Pod působnost Komise pro ochranu dětí
a péči o mladistvé patřila nově mateřská poradna a péče o kojence. V Jáchymově se
v tomto roce narodilo téměř 200 dětí. Matky musely během prvního roku života dítěte
pravidelně, přibližně každý měsíc, mateřskou poradnu navštívit. Tam také dostávaly
zvláštní příděly potravin pro dítě - například kondenzované mléko
a krupici. Značně se snížila dětská úmrtnost. Zástupci "Hooverovy komise" navštívili
Jáchymov a zjišťovali stav zásobování potravinami. Následně dodávali Američané
i nadále potraviny, zejména rýži, mouku, tuky i kondenzované mléko, pro obyvatele
(nejen) do Jáchymova. Zaměstnancům obcí byl plat zvýšen o 50%. Obecní výbor
rozhodl postavit nové byty, protože byla o byty nouze. Také byla povolena důkladná
oprava varhan v kostele a pořízení dmychadla s elektromotorem pro varhany.
V červnu 1919 se konaly volby do zastupitelstva obce. Sociální demokraté volby
vyhráli - obdrželi v Jáchymově téměř 70 % hlasů. Zásobování potravinami se
zlepšilo až po úrodě roku 1919.
R. Eisenstein

