JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník 54

o prosinec

2019

o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 co bylo, aneb z titulní strany
 dovolená lékařů
 veřejné ZM

 ceník svozu odpadu
 čertovské hrátky
 z archivu Zpravodaje

Z města

co se u nás událo

CO SE U NÁS UDÁLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY

STEZKA DUCHŮ NA ŠLIKOVKU
V sobotním šeru 26. října se vydali
odvážlivci na stezku plnou bubáků,
strašidel a potvůrek nedobrých i milých,
aby posbírali indicie k heslu. Kdo zdolal
nástrahy temné cesty a ve zdraví splnil
úkoly, které nebyly vůbec jednoduché,
kdo dokázal rozluštit heslo, byl po
zásluze odměněn. Cesta začala na
hřbitově! Nevěřili byste, kolik mrtvých se
na radnici schovalo! Kdo ví, třeba oběti
našeho jáchymovského kata, který ve
sklepení radnice léta úřadoval.... Ten, kdo
se moc bál, u čarodějnice získal krvavý
nápoj na posilněnou a šup, už byl v lese.
Nejen že se lekalo a vřískalo! Úkoly se

plnily, dokonce i mozeček mohly děti
ochutnat, čich prověřily u umrlce a pak už
zbýval jen kousek k cíli. To by člověk
neřekl, jak je ta Šlikovka daleko, když se
člověk bojí! Každý kdo prošel a zachoval
si zdravý rozum, rozvlnil své tělo při
tónech hudby, o kterou se postaral náš
skvělý DJ Péťa. Takže milé dětičky,
doufáme, že jste se krásně bály a příští
rok přijdete zase! Pozorně se dívejte
a spatříte, že i ti velcí a dospělí mají občas
nahnáno.
STRAŠENÍ ZDAR A TOMU
JÁCHYMOVSKÉMU OBZVLÁŠTĚ!

MěÚ

Z města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
22. zasedání rady města ze dne 31. října 2019:
 schválila nabídku p. Mgr. MgA. Michala Marušky na výrobu dvou animovaných
filmů do Expozice knihovny latinské školy za cenu 119.200,- Kč včetně DPH
 schválila nabídku firmy Electro outlet s.r.o., na zapojení a naprogramování
technologií audio-video systému s řídicím systémem KNX včetně mobilní aplikace
pro Expozici knihovny latinské školy za cenu 89.750,- Kč bez DPH
 schválila spolupráci se společností PATROL s.r.o. na zajištění služby napojení
elektrické požární signalizace (EPS) na pult hasičů Karlovarského kraje
 schválila ceník služeb za odvoz odpadu na rok 2020 ve stejné výši, jako v roce 2019
 schválila zápis do kroniky města za rok 2018
23. zasedání rady města ze dne 14. listopadu 2019:
 neschválila vyvěšení záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 611 v k.ú.
Jáchymov o vým. cca 30 m2 z důvodu plánované rekonstrukce ul. Palackého
 schválila Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Jáchymov a TRANSREGION-STAV s r.o. Spořická 4965, 430 01 Chomutov a prodlužuje tímto termín
ukončení stavby do 30. 6. 2020
 pověřuje OHS zadáním projektové dokumentace k opravě ulice Na Valech. Termín:
ihned
 schválila Smlouvu o dodávce služeb – JAY systém, uzavřenou mezi Městem
Jáchymov a JSDH Jáchymov, za cenu 850,- Kč/měsíčně. Jedná se o svolávací
systém.
Zpracovala: Hynková

Z města

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
veřejné zasedání
XI. veřejné zasedání Zastupitelstva města
se koná dne 18. 12. 2019 od 15 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov.

oznámení

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 11. 12.
2019 od 16 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Jáchymov.

Z města

oznámení

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2020
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. 2020 do 15. 2. 2020, nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2020 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.

MUDr. CIKHARDTOVÁ
DOVOLENÁ

INFORMAČNÍ CENTRUM
JÁCHYMOV – INVENTURA

Ve dnech 16. 12. - 31. 12. 2019 bude
v naší ordinaci čerpána řádná dovolená.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám
krásné svátky.

V úterý 31. 12. 2019 bude IKC z důvodu
inventury mimo provoz. Poslední prodej
zboží a služeb ukončíme 30. 12. v 12.00
hodin. Děkujeme za pochopení a těšíme
se na Vás opět 2. 1. 2020.

POSLEDNÍ PLATBY DO
POKLADNY MěÚ 2019
Dne 23. prosince 2019 bude otevřeno do
11.30 hodin.
Poslední hotovostní platby budou
přijímány v pondělí dne 30. 12. 2019 do
16.00 hodin.

ORIGINÁLNÍ DÁREK
MEDAILE 500 LET TOLARU
Hledáte originální dárek? Máme pro Vás
tip! Originální stříbrnou anebo cínovou
medaili - 500 let ražby jáchymovského
tolaru. K zakoupení v Informačním centru
Jáchymov.

oznámení

Z města

KALENDÁŘ 2021

V prosinci spatřil světlo světa kalendář
města pro rok 2020 poskládaný
z historických fotografií. Je posledním
z kolekce historických kalendářů, které
jsme pro Vás v průběhu čtyř let vydali.
Jak se říká, život je změna a proto pro rok
2021 sháníme fotografie města a jeho

přírodních krás ze současnosti. Byli
bychom velice rádi, kdybyste se zapojili
do tvorby kalendáře s námi. Foťte
a fotografie v dobré kvalitě posílejte
k nám, do infocentra. Pokusíme se
společně zachytit krásy Jáchymova ve
čtyřech ročních obdobích.

oznámení

Z města

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2019 PROHLÍDKA PROSINEC
Navštivte nejstarší dochovanou raně
renesanční stavbu 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.
Unikátní stavba, která nemá na české
a saské straně hor obdoby, kostel
venkovského typu a němý svědek historie
jáchymovského údolí se těší na Vaši
návštěvu.

V
prosinci se koná prohlídka pouze
v pátek 27. 12. 2019.
Začátek prohlídky je v 15.00 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč.

Z města

školní noviny

OSLAVA HALLOWEENU VE ŠKOLCE
V pátek 1. 11. jsme se s dětmi ze třídy
Berušek a Kytiček rozhodli, že oslavíme
společně Halloween. Děti se na oslavu
důsledně připravovaly a do školky dorazili
upíři i upírky, kostlivci, dýně v různých
podobách a jiná strašidelná „havěť“.
U Kytiček jsme nejprve oslavili narozeniny
Natálky a pak už…tři, dva, jedna, start.
Začali jsme přehlídkou, kde se každé

strašidlo představilo, a po ní jsme se mohli
vrhnout na soutěže a divoké tančení… Když
už nám z toho strašení pořádně vyhládlo,
zasedli jsme k naší bohaté Halloweenské
hostině, kterou jsme však sníst celou
nezvládli a dobroty nám zbyly ještě na další
dny.
ZŘŠ pro MŠ, Petra Fiedlerová, DiS.

školní noviny

Z města

ZVÍŘÁTKA V HUDBĚ
Ve středu 16. 10. proběhla v naší
mateřské školce muzikoterapie, kde se
děti blíže seznámily s vážnou hudbou.
Do mateřské školy přijela paní učitelka
Ivana Jirků z Berouna, která hraje na
klavír a zajímá se o vážnou hudbu, kterou
se také snaží zábavnou formou nabízet
i dětem předškolního věku.

medvědi, sloni a čmeláčci. Dětem se
tanec zvířátek moc líbil.
Ve druhé části vystoupení hrála Ivanka na
klavír, děti dostaly Orffovy nástroje
a doprovázely písničky, které s nadšením
zpívaly. Například: Skákal pes, Běží liška
k Táboru, Pásla ovečky a mnoho dalších
dětských písní.

Na začátku zněla školkou vážná hudba
a úkolem dětí bylo poznat zvířátka
schovaná mezi tóny. Potom jsme si
zatančili a na krátkou chvíli se z nás stali

Děti spolupracovaly s chutí a nadšením
a všichni jsme si užili krásné hudební
dopoledne.
Za kolektiv učitelek MŠ
Hana Kreisslová

SBĚR KAŠTANŮ
Žáci ZŠ Marie Curie Sklodowské v Jáchymově se ve dnech od 16. září do 1. listopadu
2019 zúčastnili sběru kaštanů. Velmi aktivně se sběru ujala 2. třída, která nasbírala celkem
308,5 kg kaštanů. Nejaktivnějším jednotlivcem ve sběru byla žákyně 2. třídy Adrianka
Strnadová, která přinesla 146,5 kg kaštanů. Mezi další aktivní sběrače patřila Janička
Jakobová s 87,5 kg (1. třída) a Jiřík Frai s 55,5 kg kaštanů (6.třída). Všem, kterým se
účastnili sběru kaštanů, velice děkuji. Také bych ráda poděkovala žákům 9. třídy, kteří
pomáhali s odnosem těžkých kaštanů. Velké díky patří také Farmě Kubernát a panu Petru
Dolejšovi, který celou soutěž zaštítil. Odměnou dětem byly výborné dorty, čokolády
a sladké odměny.
Mgr. Eva Kudláčková

VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA
Dne 16. 10. 2019 proběhla u nás na škole
interaktivní výstava exotického ptactva.
Žáci 1. – 6. ročníku v tělocvičně školy
vyslechli přednášku o chování papoušků,
jejich výživě a potřebách. Žáci měli
možnost vidět jednoho z největších a
zároveň i nejmenšího papouška. Papoušci
předvedli také některé své kousky, které se
pod dohledem svých chovatelů naučili. Po

skončení přednášky mohly paní učitelky
vyfotit své žáky s papouškem na ruce.
Fotky si následně všichni prohlédli ve
třídě a některé paní učitelky žákům jejich
fotky vytiskly a předaly.
Celou výstavu nám zpestřovaly dvě
malinké opičky, které spokojeně spinkaly
ve své kleci. Vzbudily se jen, když je měli
žáci zhlédnout.

Z města

školní noviny

PŘIPOMENUTÍ 30. VÝROČÍ DNE BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se v naší škole
uskutečnil projektový den k třicátému
výročí Sametové revoluce. Žáci druhého
stupně byli seznámeni s historií a životem
před revolucí (1989). Zhlédli dokumentární
filmy, vyslechli přednášku historika
karlovarského muzea pana Nedvěda
a vytvořili plakáty, u kterých se měli
zamyslet nad otázkou svobody a volnosti.
Na žáky z prvního stupně čekalo téma
volnost a svoboda trochu jinak. Pracovali
s přírodninami, které si sami nasbírali, a ze
kterých pak tvořili symboly lásky nebo
svobody. Nakonec si odnesli zajímavé
diáře. Vše probíhalo za pomoci skvělých
dam z galerie Supermarket WC Karlovy
Vary
p. P. Prokůpková
koordinátorka projektu

ÚKLID STEZKY JÁCHYMOVSKÉ PEKLO
Ve středu 16. 10. 2019 žáci 8. a 9. ročníku provedli úklid přírody v okolí Jáchymova –
stezka Jáchymovské peklo.
Žáci měli sraz v 8:30 hod. před Městským úřadem Jáchymov. V IC Jáchymov dostali
potřebné pomůcky – velkoobjemové pytle, rukavice, barvu, štětce apod.
I přes poměrně mokrou trasu v délce cca 10 km žáci zvládli a posbírali
cca 4 velkoobjemové pytle nežádoucího odpadu (plastové lahve, kovové předměty,
papírové sáčky a mnoho dalších odpadků). Pomohli natřít tabule.
Akce navíc proběhla včetně „naučné části“ – připomenutí historie Jáchymova, seznámení s
dobou uranových dolů a nelehkých podmínek vězňů žijících v jednotlivých pracovních
táborech. V neposlední řadě se žáci věnovali také poznávání přírody – rostliny,
živočichové, houby apod.
Turistická vycházka s úklidem končila ve 12:30 hod., kdy se žáci vrátili k Radnici
Jáchymov s pocitem, že „něco málo“ udělali pro své město a jeho okolí.
Děkuji pánům učitelům Ing. M. Havlíčkovi, Mgr. J. Petrivovi a žákům 8. a 9. ročníku.
Mgr. D. Nováková, ŘŠ

mohlo by vás zajímat

Olympiáda dětí a mládeže

Máte zájem vydat článek?
Článek by neměl přesahovat 1 stranu A4, velikost písma 14.
Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.
Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do článku, pošlete je v příloze
zvlášť v co nejlepší možné kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.
Článek pošlete na e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. v měsíci. Články došlé po uzávěrce nebudou
zveřejněny!

Kultura

muzeum

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
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.
Vstupné: 100 Kč, snížené 60 Kč

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
do 22. 12.
23.- 26. 12.
27.- 29. 12.

otevřeno
zavřeno
otevřeno

30.- 31. 12.
Od 1. 1. 20
1. 1. vstupné

zavřeno
otevřeno
1,- Kč

VÁNOČNÍ VÝSTAVA: 4. 12. 2019 - 5. 1. 2020
Vernisáž 4. prosince v 17 hodin.
Vánoční výstava přiblíží vánoční zvyky a tradice v Krušnohoří a představí typické vánoční
předměty této oblasti, jako například louskáčky nebo vánoční pyramidy.

SOUTĚŽ: O Pohár Královské mincovny
VE DNECH 2. – 3. 12. 2019
Již po šestnácté se utkají žáci ZŠ a SŠ ve znalostech dějin regionu a také v otázkách
a úkolech souvisejících s historií zemí Koruny české. Tematicky se okruh otázek bude
týkat historických událostí, které se staly v letech zakončených devítkou. Žáci budou také
určovat místa nebo názvy památek na promítnutých historických fotografiích. Do rukou
dostanou k prozkoumání několik historických muzejních exponátů a závěrem si projdou s
pracovním listem stálou expozici v Královské mincovně.

ADVENTNÍ KONCERT: Na koledu jsme přišli k vám
V SOBOTU 7. 12. 2019, začátek v 17 hodin.
Účinkuje DAD kvintet, Velmi malý komorní orchestr a Smíšený sbor VD.

knihovna

Z města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.

Naše webové stránky:
www.mkjachymov.cz

ÚTERÝ
10,00 – 12,00

Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

13,00 – 16,00 hod.

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 19. 12. 2019
11,00 – 12,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz

VÁNOČNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA
V týdnu od 21. prosince 2019 do 1. ledna 2020 bude knihovna uzavřena. Děkujeme za
pochopení a přejeme krásné prožití svátků. Vaše knihovnice

informační centrum

Z města

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Informační centrum je pro Vás otevřeno do 23. 12. 2019 ve standardním režimu. Dále dle
rozpisu:
24. 12. - zavřeno
25. 12. - zavřeno
26. 12. - zavřeno
27. 12. - 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
28. 12. - 9.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00
29. 12. - 9.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00
30. 12. - 9.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00
31. 12. - zavřeno inventura

1. 1. 2020 - zavřeno
Od 2. 1. 2020 se na Vás budeme těšit
opět v běžné provozní době s menší
změnou.
Najdete nás „ve sklepení“! V nově
rekonstruovaných prostorách sklepení
městské radnice, kde pro Vás bude
otevřena i unikátní sbírka knih latinské
knihovny. Těšíme se na Vás.

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
CURIE

MILAN DROBNÝ - RECITÁL

kavárna
2. 12. pondělí
v 19.30 hod.

Největší hity a
a producent.
Vstupné 180 Kč

RADIUM PALACE

JAZZOVÁ KAPELA – SOUNDSCAPES TRIO

sál
5. 12. čtvrtek
v 20.00 hod.

“SOUNDSCAPES” trio je projekt jedné z nejmladších
osobností na české jazzové scéně – 19ti letého PIANISTY
DANIELA BULATKINA s MAXEM MAKAGONOVEM
(kontrabas) & PETREM NOHAVICOU (bicí nástroje).
Vstupné 150,- Kč

BĚHOUNEK

ODPOLEDNE S HARFOU

zimní zahrada
12. 12. čtvrtek
v 15.30 hod.

Koncert skvělé harfenistky Katariny Ševčíkové, která patří
mezi vyhledávané umělkyně nejen u nás. Zazní skladby od
známých skladatelů jako jsou J. S. Bach, W. A. Mozart
a jiné.
Vstupné zdarma

KOSTEL SV.
JÁCHYMA

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT

20. 12. pátek
v 19.30 hod.
KOSTEL SV.
JÁCHYMA

22. 12. neděle
v 19.30 hod.

humorné

povídání.

Český

zpěvák

V nádherném prostoru a akustice kostela sv. Jáchyma se
rozezní královský nástroj a představí krásu varhanních děl
J. S. Bacha, F.X. Brixiho, C. Francka, L. Boëllmanna a.j
Vstupné 190,- Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY

V podání Karlovarského pěveckého sboru (KPS)
Vstupné 180,- Kč

RADIUM PALACE

ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL ....

sál
24. 12. úterý
v 19.30 hod.

Jozef Brindzák – tenor, klavír - Ludmila Juránková
Vstupné zdarma

RADIUM PALACE

1. KONCERT VÁNOČNÍ - PITRA FAMILY

sál
25. 12. středa
v 19.30 hod.

Karlovarské rodinné muzikantské seskupení. Magdaléna
Pitrová - zobcová flétna, violoncello, Daniel Pitra - zobcové
flétny, housle, Renata Pitrová - klavír, cembalo, Petr Pitra violoncello.
Vstupné zdarma

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
BĚHOUNEK

sál
26. 12. čtvrtek
v 19.30 hod.

KONCERT
NEJKRÁSNĚJŠÍCH
MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

OPERNÍCH

A

Věra Likérová – soprán, klavírní doprovod – Vítězslav
Podrazil, housle – Jiříčková Jitka.
Vstupné 180,- Kč

RADIUM PALACE

ZNÁMÉ A KRÁSNÉ NEJEN VÁNOČNÍ MELODIE

sál
28. 12. sobota
v 20.00 hod.

Karolína Žmolíková – soprán, Jan Pohořalý – trubka,
Ludmila Juránková – klavír.
Vstupné 180,- Kč

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

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
2. 12. pondělí
v 19.30 hod

VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY

Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace na
generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby jimi
pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je řeč?... Přece o paní
Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené Krušnohorské
bylinkárny zde v Jáchymově.
Vstup volný

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM

sál
2. 12. pondělí
v 19.30 hod.

Co vše Jáchymov dal světu. V této netradičně pojaté
předvánoční přednášce z jáchymovské historie se posluchač
dozví, že Jáchymov nebyly pouze minerály, stříbro, uran,
tolary. V Jáchymově vznikly i významné vynálezy jako
mihadla, dokonce vynález největší, "motum perpetum".
I v současnosti Jáchymov zanechává ve světě významnou
stopu, např. na sopce Etně. Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH
CHOROB

sál
16. 12. pondělí
v 19.30 hod.

Jak omezit dopad chemických léků na lidský organismus. Na
programu jsou i ochutnávky a zajímavý chemický pokus.
Přednáší Ing. Klára Fialová. .
Vstup volný

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

sál
28. 12. sobota
v 15.30 hod

TÉMA: HISTORIE LÁZEŇSKÉHO HOTELU RADIUM
PALACE

V této přednášce se dozvíte o počátcích léčebné kůry
v Jáchymově a o původu hotelu Radium Palace. Vydejte se
na cestu více než stoletou historií této fascinující budovy.
Kdo se zde léčil, co se tady stalo a kdo byli nejdůležitější
osobnosti? Jste zvědaví? Pak jste srdečně zváni.
Přednášející: Mgr. Petr Fiala.
Vstupné 60,- Kč

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

OSTATNÍ
KULTURNÍ DŮM

KURZ – PEDIGOVÝ ZVONEČEK

salonek
2. 12 pondělí
v 15.00 hod.

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
29. 11. Minimální počet účastníků 3.
Vstupné 200,- Kč

KOSTEL SV.
JÁCHYMA

PROHLÍDKA KOSTELA S VÝKLADEM

28. 12. sobota
v 16.00 hod.

Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér
a několik renesančních pamětihodností, které se dochovaly
po požáru v roce 1873. Novogotickou stavbu navrhl
architekt Josef Mocker.
Vstup volný

BĚHOUNEK

ADVENTNÍ JARMARK

sál
7. 12. sobota
10.00 -16.00 hod.

paličkování, korálky, malba na sklo, patchwork, batikování,
kosmetika, keramika, ručně vyráběné, hračky, doplňky,
šperky, oděvní zboží, háčkované zboží, výrobky z pedigu,
dekorace a kraslice, svíčky, malovaná dřevěná prkénka,
sklenice a další. Hudební zpestření na zimní zahradě
harmonikářů Bohouše Ježka a jeho vnuka Bohouše Ježka ml.
od 13:00 – 16:00 hod. Srdečně Vás zveme!
Vstup volný

kino

Z města

Z města

čtenáři píší

DEN STROMŮ
V říjnu se uskutečnil 3. ročník Dne
stromů. Letos jsme se vydali z Jáchymova
k Arnoldovské lípě. Počasí bylo na
vycházku opravdu povedené. Někteří šli
po modré turistické značce přes
Panoramu, většina vyrazila z Horního
Žďáru kolem pastvin. U lípy byla
připravena opět výstava dětských prací,
zapojily se děti z jáchymovské školy
a 5. ZŠ v Ostrově. Nejlepší výkres byl
odměněn knihou fotografií od pana
J. Hrušky.
Svoje fotografická díla představili i místní
fotografové - M. Maříková, J. Kubínová
a J. Hruška.
Příjemným zpestřením se stala folková
skupina Pološero a duo KK.
V příštím roce se vydáme k dalšímu
památnému stromu, pokud chcete jít
s námi, jste vítáni.

Za organizátory Ladislava Kulhavá

skauti

Z města

Z ČINNOSTI - BETLÉMSKÉ SVĚTLO
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 úterý 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 2020
všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov
přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska

Z historie

čtení na neděli

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Léto 1965
Krušnohoří

v

jáchymovské

oblasti

Po výrazných úspěších minulé zimy,
ukázal i průběh letní rekreace v
jáchymovské oblasti Krušnohoří, že
zájem o její přírodní krásy trvale roste.
Prokazují jej stále početnější autobusové
zájezdy, zvyšující se počet našich i cizích
soukromých vozidel a – co je
nejradostnější – letos také četní pěší
turisté, hlavně z řad mládeže. Předmětem
zájmu nebyly už jen tradiční cíle lázně
Jáchymov, Boží Dar a vrcholy Klínovce
a Plešivce s jejich komfortními horskými
hotely, ale i četná další místa a krásy
rozsáhlého horského okolí Jáchymova,
které je bezesporu nejzajímavějším
z celého krušnohorského hřebene
Osou letní turistiky se stala červeně
značená hřebenová turistická stezka,
vedoucí od východu z chomutovského
okresu přes Měděnec (910 m), Klínovec
(1204 m), Boží Dar (1028 m), Špičák
(1116 m), Blatenský vrch (1040 m) a
Horní Blatnou (900 m), z které jsou v naší
oblasti vedeny různě značené odbočky
např. do Stráže nad Ohří, Jáchymova,
Ostrova, Merklína a do Nejdku.
Co bylo letos vykonáno pro to, aby se
návštěvníkům Jáchymova a jeho horského
okolí u nás líbilo?
Dokončeno bylo turistické letní značení,
navazující na celostátně schválený
systém. Na jeho síť navazuje v blízkém
okolí Jáchymova celkem 17 vycházek se
zvláštním lázeňským značením, které
bylo sice z valné části provedeno v akci
Z, úkol však nebyl dokončen. Schází
orientační tabule a směrovky, které
zajišťuje Technická služba města
Jáchymova.
Lázeňští
hosté,
kteří

postrádají značení těchto procházek,
považují dokončení tohoto úkolu za velmi
naléhavé.
Z jáchymovského lázeňského údolí vede
na vrchol Klínovce nová sedačková
lanovka, dosud nejvýznamnější investice
cestovního ruchu, která má zahájit provoz
koncem
roku.
Iniciativa
ONV
v Karlových Varech a Měst NV
v
Jáchymově
napravuje
některé
nepříznivé a nelogické zásahy vyšších
orgánů při plánování a projekci tohoto
komplexu, jehož investiční úkol byl proti
zásadám ekonomiky v průběhu několika
let omezen až na izolovanou vlastní
stavbu lanovky. Teprve v druhé polovině
letošního roku byly zahájeny úpravy
závodní a turistické sjezdovky. Připravuje
se také potřebná rekonstrukce příjezdní
komunikace.
Propagačně nebylo letos dostatečně
podchyceno zřízení tří prvních veřejných
tábořišť, která byla v provozu v údolí nad
chatou U můstku, u hotelu na Klínovci
a u Švýcarské boudy pod Plešivcem. Před
dokončením je autocamping v prostoru
bývalého Dolu Bratrství, kde již v letošní
zimě má být zřízeno parkoviště pro
vozidla návštěvníků, nastupujících na
lanovku Klínovec.
Obohacením pro léto i nastávající zimu
jsou tři nové hromadné ubytovny
tělovýchovných organizací v Jáchymově
Na Svornosti, na Božím Daru Slovanka
a v Abertamech Hřebečná.
Jsou
vhodným doplňkem dosavadní sítě
horských pohostinských zařízení.
I když v letošním létě nebyly
vyhledávány, jsou v našich horách i na
jejich úpatí četné možnosti koupání.
Jmenujme aspoň bazény v Horním Žďáru,
v Jáchymově na Panorámě, Na Novém

čtení na neděli
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Městě u Rovnosti i na Hřebečné, dále
horská jezírka kolem Abertamského
rozcestí a v širším okolí také koupaliště
na rybnících kolem Hroznětína, Ostrova,
Děpoltovic a Nové Role. Tyto možnosti
byly letos rozšířeny o bazén v Merklíně.
Ve stavbě pro příští rok je koupaliště na
Mariánské a moderní plavecký bazén na
východním okraji sídliště Ostrov.
Vycházky a turistika ve zdravotně
nejvýhodnějších
horských
polohách
kolem 1000m se staly vítaným zpestřením
lázeňského režimu pacientů z Jáchymova

i Karlových Varů a klimaticky vhodným
doplňkem jejich léčby. Jáchymov se stal
přirozeným střediskem rozsáhlé rekreační
horské oblasti. Jeho lázeňský ruch se
vhodně doplňuje s letním turistickým
i zimním využitím okolí.
Článek ve zkrácené verzi z listopadu
1965
Dr. M. Kaněra
Přepsala Hana Kopecká

vzpomínka

Matrika

VZPOMÍNKA
„Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji
uvědomujeme,
co nám schází a kdo není mezi námi“
moc nám chybíte, maminko, tatínku
Vzpomeňte s námi na naše rodiče

Júlii a Štefana Matvijovi
Děkujeme
děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 27. 12. 2019 tomu bude již 12 let,
co nás bez slůvka rozloučení opustil můj
milovaný manžel, pan

Miloš Šikýř
Nikdy nezapomeneme na toho,
koho máme rádi.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Okénko pro děti

luštíme

TAJENKA s pranostikou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Den v týdnu
Vánoční jídlo
Řeka protékající Karlovy
Vary
Cestovní doklad
Jméno - 5.12.
Zimní měsíc
Dřívější hornická potřeba
Slepované vánoční
cukroví
Zimní pokrývka
Vánoční píseň
Dopravní prostředek,
který se vyráběl
v Ostrově
Přítel člověka
Hromada sněhu
Zařízení pro pohyb zvířat
Hvězda nejbližší Zemi
Organizace pro vzdělání,
vědu a kulturu
Předvánoční období
Lázeňský dům
Nejhezčí svátky
v prosinci
Vánoční květina
Část Jáchymova
Nejvyšší hora Krušných
hor
Mikulášská postava
Lesní zvíře
Zimní sportovní pomůcka

léčebné lázně

Placená inzerce

OSLAVTE S NÁMI SPOLEČNĚ
10. VÝROČÍ PROVOZU AQUACENTRA

Uteklo to jako voda, když se před deseti lety dne 21. 11. 2009 přesně
v 11 hodin, 11 minut a 11 sekund po roční výstavbě slavnostně otevřelo
nové aquacentrum v Lázeňském centru Agricola.
Generální ředitel Dr. Eduard Bláha tehdy se
zahradnickými nůžkami přestřihl jako slavnostní
pásku horní díl plavek a za přítomnosti skupiny
Plavci a krasoplavců byl provoz aquacentra
zahájen.
Dr. Bláha tehdy viděl v realizaci této stavby
velký potenciál v rozvoji cestovního ruchu.
A nespletl se! Za deset let navštívilo
aquacentrum 650 000 osob a bazénem proteklo
v průměru 93 milionů litrů vody. Závratná čísla,
která jen dokazují, že tento stavební počin byla
trefa do černého! Dostupné území, atraktivita
Krušných hor, rozrůstající se Skiareál Klínovec a stále se zvyšující komfort v ubytování,
poskytovaných službách i wellness nabídky v lázních dělají z aquacentra vyhledávanou
možnost pro návštěvu a relaxaci.
Ke svému výročí dostalo aquacentrum letos velký dárek v podobě nového komplexu saun,
který jsme pojmenovali saunový důl. Již jeho název napovídá, že architektonické ztvárnění
se nese v duchu krušnohorské důlní tematiky. Však je také symbolicky věnován jako pocta
zdejším horníkům. Jeho každodenní návštěvnost i nadregionální zájem ukazuje, že jsme
vytvořili jedinečný stavební počin. Právě v kombinaci s aquacentrem tvoří nedílnou
součást vůbec první lázeňské budovy zde v Jáchymově. Je to inspirující a zároveň
zavazující v provozu i fungování celé budovy. Každodenní snahou všech, kteří se na
provozu budovy podílí, se snažíme ctít odkaz minulosti a zároveň přinášet novinky
i slibnou vizi budoucnosti.
Popřejme nejen aquacentru se saunovým dolem, ale celé této budově další roky úspěšného
provozu a spokojené návštěvníky, kteří se k nám budou rádi a často vracet.
Tým Lázeňského centra Agricola

Z města
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