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CENA

5,-

ÚNOROVÉ AKCE
Odpoledne 1. února se v Jáchymově neslo v dobrodružném duchu. Cca 66 dětí
s rodiči se vydalo „po stopách Yettiho“. Pátrání po sněžném muži začalo na
Informačním centru. Na trase dlouhé cca 2 km děti plnily různé úkoly nebo sportovní
disciplíny. Jako první děti hádaly a poznávaly různé zvířecí stopy, aby věděly, po
jakých stopách Yettiho hledat. Po cestě pak např. lyžovaly na lyžích, hrály sněžný
tenis, bloudily bludištěm. Dokonce narazily i na tučňáka, se kterým hrály koulovanou
a společně s rodiči soutěžili v jízdě na saních. Cestou potkaly i zimní královnu,
u které se všichni cestovatelé vrhli do hlubokého sněhu a vytvářeli andělíčky.
No… a na konci opravdu našli Yettiho… tedy vlastně jeho ženu, sám sněžný muž se
vydal zrovna lovit.  Za odměnu, že všechny děti šly poctivě po stopách, dostaly od
paní Yettiové malou odměnu.
Letošní ročník se opravdu vydařil, počasí nám přálo, sněhu bylo požehnaně, takže si
všichni to dobrodružství náležitě užili.
14. 2. 2015 do Jáchymova zavítal Patrik Kotrba, poutník, který putoval z Čech až do
Santiaga de Compostela. O své téměř dvouleté a 7000 km dlouhé cestě nám
přednášel v prostorách radnice. Patrik Kotrba vycházel z malé obce na Táborsku,
putoval údolími Alp, po italské Riviéře, Azurovým pobřežím a Costou Bravou do
Barcelony, poté nízkými Pyrenejemi až do samotného Santiaga de Compostela, kde
několik týdnů žil a živil se hraním na kytaru.
Svou přednášku obohatil spoustou krásných fotografií z různých míst své cesty, se
svou přítelkyní kytarou nám zahrál a zazpíval. Velmi nás zaujala jeho autorská píseň
o své matce, která ho po téměř roce a půl přiletěla navštívit do Španělska. Své
poutavé vyprávění zakončil nádhernou autorskou básní o životě.
Přednáška byla zajímavým a velmi obohacujícím zážitkem. Sešla se nás jen malá
skupinka lidiček, o to víc ale byla atmosféra příjemnější a přednáška probíhala spíše
formou diskuze. Osobně nás mrzí, že tohoto zajímavého mladého člověka nepřišlo
podpořit a poslechnout si více lidí.
21. února uspořádalo město Jáchymov spolu s kulturní komisí již tradiční Ples města.
Konal se opět v kavárně Kulturního domu a k našemu milému překvapení bylo plno.
K tanci, poslechu a zpěvu zahrála skupina Fernetic. Víme, že se hudbou nikdy
netrefíte úplně všem do noty, ale na parketu bylo od začátku pořád plno. Zajímavá a
velice poutavá byla vystoupení skupiny historického tance MERICIA. Věřím, že
půlnoční překvapení, které si pro Vás členové kulturní komise po večerech nacvičili,
pobavilo a rozesmálo.
Připravena byla také tombola, kterou věnovali občané města Jáchymova, paní
místostarostka, lyžařské areály – Eduard, Klínovec, Sportinvesta a Lipno, Benzina
Ostrov, Marius Pedersen, Tajemství přírody, Resur spol. s r.o., Cukrárna U Cukrářů
a Léčebné lázně Jáchymov. Byl výborný raut, který připravil pan David Svoboda se
svým týmem, např. zvěřinový guláš neměl chybu a jednohubky a česnečka k ránu, no
co dodat. Poděkování patří také panu Prokopovi za vytvoření zázemí a obsluhu.
Všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, patří velké poděkování a těšíme se na další
spolupráci.
Za Informační a kulturní centrum Jáchymov Anna Plačková a Markéta Kutějová

SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
dnes se chci věnovat tématům, které se dotýkají života každého z nás. Před několika
lety jsme zahájili transformaci p.o. Centrální zásobování teplem. Prvním krokem bylo
vypovězení pro město nesmírně nevýhodné smlouvy s nájemcem CZT firmou Harpen
aliaz CA Contracting. Současně s tímto krokem byly projednány a následně uzavřeny
dohody s jednotlivými sdruženími vlastníků bytových jednotek panelových domů.
Bohužel tyto dohody nebyly dodrženy a sdružení vykročila vlastní cestou. S odstupem
let důvody, které je k tomuto kroku vedly, vcelku chápu, nicméně město se tehdy
dostalo do patové situace. Nebylo jiné cesty, než zrušit kotelnu na středu a vybudovat
nové kotelny ve Zdravotním středisku a DPS. Později také došlo k výměně kotlů na
radnici a ZŠ. Zatím posledním administrativním krokem bylo zrušení p.o. CZT a
převedení výroby tepla pod Služby Jáchymov, spol. s r.o.
Díky všem těmto krokům se nám podařilo zásadně snížit provozní výdaje a i díky
příznivým vysoutěženým cenám plynu jsme se dostali na cenu 450,- Kč za 1 GJ
dodávaného tepla. Tato cena je naprosto luxusní! Jen pro porovnání uvedu, že
v letošním roce účtuje Ostrovská teplárenská k patě domu částku 580,- Kč, takže cena
pro konečného uživatele se vyšplhá někam k 620,- Kč za 1 GJ. Co je to však
proti minulosti, kdy občané Jáchymova platili 650,- Kč a někdy i více, což bylo
v rozporu s vyhláškou Energetického úřadu.
Co to znamená v absolutních číslech? V minulosti stálo vytápění radnice přes
1 mil. Kč ročně. Současné náklady včetně zisku a DPH činí 550 tis. Kč. Vzniklá roční
úspora tak činí bezmála půl mil. Kč a každý z Vás si dovede představit, co lze za tyto
prostředky udělat či pořídit. A procentuelně obdobné úspory jsme docílili i na ZŠ,
zdravotním středisku či Domově s pečovatelskou službou.
Rád bych tady otevřel i téma ceny svozu komunálního odpadu. Jsem si vědom
toho, že cena je poměrně vysoká. Bohužel jsou vysoké i náklady a prostor k nějakému
výraznému snížení konečné ceny zde není. Jedna možnost tu však je. Vzhledem
k tomu, že se neustále zvyšuje množství vytříděného odpadu (meziročně asi o 20%),
což je trend, který vítáme a snažíme se jej maximálně podporovat. Díky této
skutečnosti se mezi námi objevují občané, kteří v zásadě nevyužívají objem
zaplacených 120 l popelnic. A těmto lidem chceme vyjít vstříc. Uvažujeme proto
o zavedení popelnic o obsahu 80 l a samozřejmě s nižší cenou. Tyto popelnice by
mohly být nabízeny od 1. 7. 2015. Případnou změnu prosím s dostatečným časovým
předstihem písemně adresujte na MěÚ.
Dále bych Vás chtěl upozornit, že určitým způsobem revidujeme osazení
kontejnerů na separovaný odpad, ke kontejnerům na papír, plasty a sklo přibudou
další na textil, bioodpad i kovový odpad. Své případné požadavky či nápady adresujte
prosím p. Kožušníkovi, který má tuto agendu na starost.
Chci Vás také upozornit, že na duben, v součinnosti s našimi Službami,
připravujeme kontejnerový svoz velkoobjemového odpadu ve stejném režimu, jako
v roce minulém. Jednotlivé termíny budou včas vyvěšeny.
A úplně na závěr Vás chci pozvat do Základní školy M. C. Sklodowské, kde hned
po prázdninách, v pondělí 9. března v 9 hodin, bude slavnostně otevřena nově

rekonstruovaná tělocvična. V režii školy proběhne turnaj ve vybíjené, děti budou za
své výkony sladce odměněny. Věřím, že se jim i Vám tělocvična i celý tento den bude
líbit.
Ing. Bronislav Grulich

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v objektu Českobratrské církve evangelické působí vedle organizace Člověka v tísni,
o.p.s další obecně prospěšná společnost a tou je Pomoc v nouzi, o.p.s., která vám
bude nápomocna v těchto oblastech:
•
telefonické, osobní konzultace, emailová korespondence, informace
o návazných službách
•
základní sociální a právní poradenství (související s oblastí domácího násilí)
•
zprostředkování odborného psychologického a odborného právního
poradenství
•
sestavení bezpečnostního plánu a pomoc při vypracování písemných žádostí
a podání
•
zprostředkovávání další návazné služby ohrožené osobě
Zájemci o službu v Jáchymově se mohou se svými dotazy obracet na odpovědné
pracovníky: Jiřího Krále, DiS. a Mgr. Evu Chalupníkovou – Doležalovou. Kontaktní
telefon: 736 514 095, email: domacinasili@pomocvnouziops.cz.
Kontaktní místo pro oběti domácího násilí otevřela koncem září 2014 v Jáchymově
nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Účelem této služby je poskytování
bezplatné odborné pomoci v oblasti domácího násilí a stalkingu – nebezpečného
pronásledování. Kancelář kontaktního místa v Jáchymově se nachází v objektu
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mincovní ulici 681, kde také
působí organizace Člověkem v tísni, o.p.s.
Pro zájemce o službu je otevřeno v pondělí od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do
10 hodin.
Během března 2015 bude v Jáchymově nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.
realizovat dotazníkový průzkum s cílem zjistit konkrétní potřeby místních obyvatel
a cílových skupin. „V rámci celého Karlovarského kraje oslovíme až 1200
respondentů. Po získání potřebného množství dat vypracujeme podrobnou analýzu
výstupů, abychom mohli přesněji zacílit naši kampaň, čímž zvýšíme její efektivnost,“
uvedl Milan Hloušek, PR manažer Pomoci v nouzi.
Ingeborg Štiková – místostarostka
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo příspěvcích,
které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor. Děkujeme za pochopení.
RR

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
3. zasedání rady města ze dne 10. února 2015:
 schválila vyvěšení záměru obce pořídit změnu č. 3 Územního plánu Jáchymov
 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 1.12.2014 na Rekonstrukci tělocvičny ZŠ
v Jáchymově, a to mezi Městem Jáchymov a spol. První krušnohorská realitní
kancelář, s r.o. se sídlem Kadaň a pověřuje starostu jeho podpisem
 schválila jako vítěze výběrového řízení na TDI stavby „Úprava veřejného
prostranství na tř. Dukelských hrdinů v Jáchymově“ ing. Romana Havlana,
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov, a pověřuje starostu města podpisem Příkazní
smlouvy
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby „Úprava
veřejného prostranství na tř. Dukelských hrdinů v Jáchymově“ firmu Algon,
a.s., IČ 28420403 se sídlem Ringhofferova 1/115, 15521 Praha 5 a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo
 jmenovala paní Ing. Zuzanu Kokyovou ředitelkou p.o. Základní školy Marie
Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary s účinností
od 1.2.2015, a to na dobu určitou do dne obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace na základě výsledku konkursního řízení
 vyhlásila konkursní řízení na ředitele p.o. Základní školy Marie CurieSklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary a pověřuje
tajemnici MěÚ Jáchymov přípravou konkursního řízení
4. zasedání rady města ze dne 19. února 2015:
 schválila jako vítěze výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na
akci Revitalizace historického jádra města – prostranství u kostela sv. Jáchyma
firmu Olivius, s.r.o.., Sokolov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
5. zasedání rady města ze dne 24. února 2015:
 schválila výsledek provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Města Jáchymov k 31. 12. 2014
 schválila Smlouvu č. 14190156 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
a pověřuje starostu města jejím podpisem. Jedná se o opěrnou zeď, lokalita
č. 13 - Malá Žižkova v Jáchymově
 schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti PO, s.p. číslo
109/2015 v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Mincovní
v Jáchymově“, kdy pozemek p.č. 5256 v k.ú. Jáchymov ve vlastnictví Povodí
Ohře s.p. bude dotčen uvedenou stavbou, tj. stavbou veřejného osvětlení,
a pověřuje starostu města jejím podpisem
 schválila nabídku firmy DIMATEX CS, spol. s r.o. Stráž nad Nisou, zajišťující
sběr odpadního textilu ve městě vč. rozšíření stanovišť
 schválila nabídku firmy Marius Pedersen a.s. Karlovy Vary, zajišťující svoz bio
odpadu

 schválila nabídku firmy KSI, s.r.o. na zpracování zadávací projektové
dokumentace na akci Opěrná zeď Mincovní – lokalita 28 – 1. etapa a pověřuje
OHS vystavením objednávky
 doporučuje ZM schválit OZV č. 01/2015, kterou se mění OZV č. 02/2013,
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním
odpadem na území města Jáchymov
Zpracovala: Hynková

GRAFICKÁ SOUTĚŽ
Vážení čtenáři Jáchymovského zpravodaje,
u příležitosti 500. výročí založení města Jáchymova se Rada města rozhodla vypsat
grafickou soutěž na ztvárnění loga oslav. Logo by mělo obsahovat některý ze
symbolů města Jáchymova, symbolika „500“ je podmínkou. Autor se ve svém
návrhu může také zabývat vzájemnou interakcí historie – současnost (1516 - 2016).
Soutěžící může podat maximálně tři návrhy. Návrhy, označené názvem „SOUTĚŽ
Vytvoření loga k výročí 500 let města Jáchymova" (Neotevírat), mohou uchazeči
doručit v uzavřené obálce poštou na adresu: město Jáchymov, Náměstí Republiky 1,
362 51 Jáchymov nebo osobně na podatelnu města do informačního centra do
31. 3. 2015 do 10:00 hodin. Vítěz soutěže obdrží peněžitou odměnu ve výši
10.000,- Kč.
Bližší informace, soutěžní podmínky a přihláška jsou ke stažení na internetových
stránkách města Jáchymov www.mestojachymov.cz.
Mgr. Petr Fiala
předseda komise pro přípravu oslav

OZNÁMENÍ – ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
Od 1. 1. 2015 došlo ke změně ordinační – provozní doby v ordinaci MUDr.
JAROSLAVY CIKHARDTOVÉ, K Lanovce 989. Ordinační doba je upravena takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 13.00

15.00 – 17.30
15.00 – 18.30
12.30 - 17.00

Odběry:
Pondělí
Pátek

7.00 – 8.00
7.30 – 8.00

Tel.: 353 811 390

50 LET ZPRAVODAJE MĚSTA JÁCHYMOVA
Milí čtenáři, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. V dubnu 2015 tomu bude 50
let od 1. vydání městského zpravodaje. K této události připravujeme výstavu, ale
bohužel se nám doposud nepodařilo získat úplně první číslo Zpravodaje města
Jáchymova z dubna 1965. Pokud byste ho někdo měl a mohl zapůjčit, velice by nám
to pomohlo. Mnohokrát děkujeme.
Za Redakční radu Petra Javůrková

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

SBĚRNÝ DVŮR
OTEVŘENO:
pondělí a středa
sobota

800 - 1800 hodin
800 - 1200 hodin

- nepřetržitý bezplatný odběr nebezpečného odpadu (mrazáky, lednice, pračky,
televize, monitory, počítače, drobné elektrospotřebiče, pneumatiky, barvy, zářivky,
autobaterie, apod.)
- každou první středu a sobotu v měsíci bezplatný odběr bytového vybavení
(nábytek, sedačky, koberce, apod.)
- odběr stavební sutě a zeminy je zpoplatněn
- textil – samostatný kontejner
- odběr kovového odpadu
Sběrný dvůr je umístěn na Panoramě, v prostorách areálu Služeb města
Jáchymov, Dvořákova ul.

POZVÁNKA NA DUBNOVÉ AKCE
Do 10. března stále trvá VÝSTAVA KOUZELNÝCH MEDVĚDŮ na Radnici
Sobota 4. dubna
VELIKONOČNÍ JARMARK
Tvořivá dílna – zdobení kraslic, velikonoční dekorace, pletení pomlázek
Radnice
4. – 6. dubna
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
velikonoční dekorace a výrobků z velikonoční soutěže
Radnice
13. dubna – 15. května
50 LET JÁCHYMOVSKÉHO ZPRAVODAJE
Výstava k 50. výročí k vydání 1. čísla zpravodaje
Radnice
Čtvrtek 30. dubna
ČARODĚJNICKÝ REJ
Čarodějnické odpoledne a večer pro děti i dospěláky u Šlikovky

KVÍZ NA BŘEZEN
Tentokrát si luštitelé budou muset hledat informace, které se týkají místních částí
našeho města. Takže se pusťte do práce s počítačem. Jen připomínám, že ze
správných odpovědí vznikne tajenka a její vyluštění pošlete nejpozději do 20.3. na
Infocentrum. Můžete přidat i obrázek.
Ladislava Kulhavá

1/ Celkový počet domů na Suché je:
Č/ 156
Š/ 137
Ž/ 94
2/ Kostel na Suché je z období:
L/ 20. léta 20. století
M/ 40. léta 19. století
H/ 60. léta 18. století

D/ Jan Hubert
Z/ Petr Kotrba
V/ Jan Niavius
7/ Název dostala Mariánská podle:
P/ sošky
G/ vrchu
S/ potoka
8/ Ústav sociální péče byl postaven
roku:
C/ 1949
A/ 1962
H/1975

3/ Na Novém Městě je kaple:
A/ sv. Petra a Pavla
E/ sv. Barbory
I/ Panny Marie Altöttingské
4/ Žije zde trvale:
H/ 63 obyvatel
B/ 42 obyvatel
K/ 38 obyvatel

9/ Část Jáchymova s názvem Vršek je
směr:
R/ Abertamy
V/ Boží Dar
S/ Nové Město

5/ Šlikova věž je pozůstatek hradu:
Ů/ Freudenstein
O/ Himlstein
U/ Hauenstein

10/ Stojí zde již pouze:
L/ hájovna
T/ rozhledna
K/ penzion

6/ Na Mariánské žil poustevník:
Vítězem kvízu za měsíc únor se stala: Patricie Luxová
Správná odpověď z minulého čísla je: Lanovka

REKLAMA

RESTAURACE A PENZION U ŠLIKA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TANEČNÍ VEČERY
20. 3. Josefovská zábava od 19:00 hod.
K tanci a poslechu hraje pan Kulhavý.

27. 3. a 28. 3. od 19:00 hod.
Country sešlost – přehlídka country kapel

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna bude v měsíci březnu otevřena takto:
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 –12,00
13,00 – 16,00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
NEDĚLE 22. 3. 2015:
13,00 – 17,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
V březnu proběhne v naší knihovně již tradiční knihovnická akce Měsíc čtenářů.
V jejím rámci proběhnou tradiční akce jako Noc s Andersenem, vyhlášení Čtenáře
roku, besedy pro školáky, amnestie upomínek vzniklých v roce 2015 a mnoho dalších.
Přijďte si do knihovny vypůjčit knihy a hlavně strávit příjemné chvíle. Na Vaši
návštěvu nejen v Březnu-měsíci čtenářů se těší knihovnice: Karin Pašková, Eva
Kochová a Miluše Veselá

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba út-ne 9-12, 13-17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice. Vstupné: 60,- Kč, děti 30,-Kč.
Sobota 14. 3. 2015

začátek v 17 hodin

PŘEDNÁŠKA: Tetřívek obecný - tajemný a plachý obyvatel Krušných hor
Vít Tejrovský z kláštereckého pracoviště CHKO Labské pískovce přiblíží v přednášce
vzácný a stále ubývající ptačí druh, jehož pozorování patří k jedinečným
ornitologickým i estetickým zážitkům. Bude vyprávět o historii tetřívka obecného,
současném stavu populace, příčinách jeho úbytku a ohrožení i probíhajícím
monitoringu, to vše s bohatým obrazovým doprovodem.

VZPOMÍNÁME
Dne 5. 3. 2015 uplyne 10 let,
co nás nečekaně opustil náš milovaný
manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr,
strýc a švagr

pan Karel Kalkus
Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi
manželka a děti s rodinami

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený v letech
1516 - 1520 nebyl jako jediná budova zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století. Zaujme
vysokou sedlovou střechou krytou šindelem ze
16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. V prostorách kostela se nachází výstava
„Jáchymov kdysi a dnes“, která zachycuje Jáchymov na historických a současných
fotografiích.
V březnu se uskuteční prohlídka kostela ve čtvrtek 26. 3. od 15.00 hodin. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném, termínu.
Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304 Tel.: 353 811 379
Počet výtisků 400 ks. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková, A. Plačková.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ BŘEZEN 2015
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV

RADIUM PALACE
5. 3. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 130 Kč

KLASICKÁ OPERETA S MALÝM NÁDECHEM MUZIKÁLU
Slavnostní koncert v podání emeritních sólistů plzeňské operní a operetní scény,
Hana Spinethová – soprán, Erik Bezdíček – tenor a Táňa Vaněčková – klavír.
9. 3. pondělí 20:00 hod.

sál

vstupné 50 Kč

PhDr. MARIE FORMÁČKOVÁ aneb „Příběhy slavných aneb veselé vzpomínání“
BESEDA se spisovatelkou, novinářkou, publicistkou, která je spoluautorkou desítek
knih a zejména životních příběhů mediálně známých osobností. Byla osobní přítelkyní
Heleny Růžičkové a Zity Kabátové, napsala o nich celou řadu zajímavých knih.
12. 3. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 130 Kč

CELÝ SVĚT SI ZPÍVÁ
koncert slavných a známých písní pod mottem: „Ten, kdo si zpívá rád, zůstane
dlouho, dlouho mlád...“ Účinkují: Alena Žáková – mezzosoprán, Miloš Ježil – tenor sólisté českých i zahraničních operních scén a Věra Müllerová - klavír, profesorka
Konzervatoře v Plzni.
16. 3. pondělí 19:30 – 21:00

taneční bar

vstupné zdarma

BLUE ROMANTIC CIMBÁL

světové balady a lidové písně zahraje na cimbál Roman Veverka.
19. 3. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

GIANCARLA RUGGIERI – KONCERT
Koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho s tanečním a klavírním
doprovodem. V programu zazní klasické italské, francouzské a španělské písně,
americké písně z filmového plátna a muzikálu, operetní árie a klasické neapolské
písně.
26. 3. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

PRAGUE VIENNA CONNECTION
Vlastní skladby & vlastní úpravy amerických jazzových standardů v podání dvou
mladých talentovaných jazzových muzikantek z Vídně a dvou vyzrálých hudebníků
z Prahy. Zpěvačka a skladatelka Nika Zach se díky svému sametovému hlasu
prozpívala až do rakouské jazzové scény.

BĚHOUNEK
3. 3. úterý 19:30

sál

vstupné 110 Kč

NEJSLAVNĚJŠÍ MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Zuzana Seibertová – zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan Kubeš – klavírní doprovod. Na
programu skladby slavných skladatelů, L. Webera, L. Bricuse, A. Lernera a dalších
Muzikály Jekyll a Hyde, My Fair Lady, Fantom opery atd.
31. 3. úterý, 19.30

sál

vstupné 110 Kč

OPERA, OPERETA A SLAVNÉ PÍSNĚ
Monika Brychtová – soprán absolvovala pražskou konzervatoř u prof. Jarmily
Krásové. Italskou operu studovala v Itálii u pěvců Carla Bergonziho a Katii
Ricciarelli. Zpívá na předních operních scénách nejen doma / Národní divadlo
Praha, Brno/, ale i v zahraničí. Koncertovala v Německu, Itálii, Francii, Dánsku,
Japonsku a v Kanadě. Je profesorkou Státní konzervatoře v Praze a vystoupí i se
svými žáky. Klavírní doprovod Augustin Kužela – prof. Státní konzervatoře v Praze

CURIE
10. 2. úterý 19:30

kavárna Curie

vstupné 90 Kč

COUNTRY VEČER SE SKUPINOU PATRIOT
Skupina Patriot Vám představí country bluegrass vlastní i převzaté.
24. 3. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Karlovarská agentura Bety představí modely a bižuterii z jáchymovského butiku EVA.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
13. 3. pátek 19:30 hod.

vstupné 230 Kč

AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuozní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany – Michaela Káčerková,
Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam Richter – Státní opera Praha.
27. 3. pátek 19:30 hod.

vstupné 190 Kč

VARHANNÍ KONCERT
Aleš Nosek (Rakovník, Regensburg) zahraje skvosty německé barokní varhanní hudby
autorů J. S. Bacha, J. Pachelbela, J. G. Walthera a dalších.

KULTURNÍ DŮM
27. 3. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní komedii. V luxusním penzionu
pro důchodce se sejde nesourodá společnost – stárnoucí diblík Agnes, mrzutá
pesimistka Zita, mladičký rocker Robert a přepečlivá ošetřovatelka Kamila. Přidámeli detektivní zápletku a pořádnou dávku inteligentního humoru, máme tu konverzační
komedii o stavbě mostů mezi generacemi, kde si přijdou na své diváci všech věkových
skupin. Režie: Jan Mareš

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV BŘEZEN 2015
4. 3. středa 19:30

vstupné 70 Kč

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
Drama / Válečný / Německo / Francie / Polsko /2013 /112 min
Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. Schová se
v nedalekých lesích, kde se se spolu s dalšími uprchlými židovskými dětmi snaží přežít
do konce války. Hlad a zima Srulika ale přinutí, aby se vrátil zpátky do civilizace, kde
si musí změnit jméno na Jurek Staniak a předstírat, že je sirotek z katolické rodiny.
Hrají: Kamil Tkacz, Andrzej Tkacz, Jeanette Hain, Rainer Bock, Sebastian Hülk,
Grażyna Szapołowska, Zbigniew Zamachowski...

7. 3. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

TŘI SRDCE
Drama / Francie / 2014 / 106 min /od 15 let / české titulky
Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jednoduchá věc – zmeškaný vlak.
Prozářená noc francouzského provinčního městečka pak vybízí k příjemné procházce
a nezávazné konverzaci dvou dosud cizích lidí. Ideálním místem na další rendez-vous
je pak Paříž. Zamilovaného Marca však zradí jeho vlastní srdce a vinou nenadálého
infarktu schůzku nestihne. Hrají: Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Benoît
Poelvoorde, Catherine Deneuve...
11. 3. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Drama / Česko / 2014 /97 min
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by.
Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili
andělé. Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne
natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě
nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský.

14. 3. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

VIOLETTE
Životopisný / Francie / 2013 / 139 min / od 15 let / české titulky
Violette Leducová se narodila na počátku minulého století jako nemanželské dítě.
Dívka, která celé dětství trpěla nízkým sebevědomím, utíkala do světa literatury, který
jí skýtal jistou útěchu a možnost seberealizace. V poválečném Saint-Germaindes-Prés
potkává Violette Simone de Beauviorovou, slavnou spisovatelku a feministickou
ikonu, ke které Violette zahoří, žel, neopětovanou láskou. Hrají: Emmanuelle Devos,
Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet...

18. 3. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

RALUCA
Krimi / Erotický / Thriller / Česko / 2014 / 80 min / od 15 let
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat. Ale
připomenou mu je jiní... Pracuje jako soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou,
sleduje lidi za peníze. Až do chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca
a otočí mu ho o 180 stupňů. Hrají: Jan Dolanský, David Novotný, Helena
Dvořáková, Malvína Pachlová, Stanislav Majer...

21. 3. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

GARFIELDŮV FESTIVAL HUMORU
Animovaný / USA / Jižní Korea / 2008 / 76 min
Světový festival humoru se blíží a Garfield je připraven jako každý rok vyhrát!

21. 3. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

(NE) ZADANÍ
Komedie / Romantický / USA / 2014 / 94 min
Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho kamarádi Jason a Daniel mu slíbí,
že zůstanou svobodní spolu s ním. Není nic jednoduššího a lepšího, než svobodný
a nespoutaný život. Hrají: Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller, Imogen Poots,
Mackenzie Davis...

25. 3. středa 19:30

vstupné 70 Kč

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA / 104 minut
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Filmy: A Fine Line, Alegria, Fyrst.

vstupné 30 Kč

28. 3. sobota 17:00

7 TRPASLÍKŮ
Animovaný / Fantasy / Německo / 2014 / 88 min
Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku
do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu
zlé čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé království do staletí
trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak?
vstupné 70 Kč

28. 3. sobota 19:30

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA / 113 minut
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Filmy: 500 Miles to Nowhere, Horace, Into the Light, The Nobody ´s River, And Then
We Swam.

KULTURNÍ PROGRAM OSTROV
DŮM KULTURY OSTROV
Pondělí 2. března 17.00 hod., Vyhlídka, ČAKRA JÓGA
Středa 4. března 18.00 hod., Točna, JOSEF KLÍMA - NA VLASTNÍ UŠI
Středa 4. března 18.30 hod., Klubovna č. 115, KURZ MINERALOGIE
Úterý 10. března 19.30 hod., Divadelní sál DK, POSTEL PRO ANDĚLA - Jaroslav
Koloděj
Středa 11. března 18.30 hod., Točna, VÝUKA PRÁCE S KYVADLEM A VIRGULÍ
Pátek 13. března 19.30 hod., Společenský sál DK, ZÁBAVNÝ VEČER
S VYHLÁŠENÍM SPORTOVCE ROKU 2014
Neděle 15. března 15.00 hod., Divadélko Točna, KOUZELNÝ DĚDEČEK
Středa 18. března 18.30 hod., Točna, KURZ NUMEROLOGIE
Sobota 21. března 14.00 hod., Společenský sál DK, REGIONBEAT
Středa 25. března 18.30 hod., Točna KURZ ČTENÍ Z RUKY
Středa 25. března 9.00 hod., Zámek, WORKSHOP INFOCENTER
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Pátek 27. března od 10.00 hod., Mírové náměstí, OSTROVSKÉ TRHY –
VELIKONOČNÍ Od 15.00 hod. vystoupení krojované LEDECKÉ DUDÁCKÉ
MUZIKY z Plzně.
Neděle 29. března 15.00 hod., Divadélko Točna, Z POHÁDKY DO POHÁDKY –
divadlo Hnedle Vedle
Neděle 29. března 19.30 hod, Divadelní sál DK, Jeff Baron – NÁVŠTĚVY U PANA
GREENA

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V OSTROVĚ
25. února až 28. března, výstava: TO JE NÁŠ SPORT A HOBBY…
sobota 7. března 14.00 hod., Klášterní areál, LETECKÉ ODPOLEDNE
středa 11. a 18. března 9.00-13.00 hod. SLOŽ A LEŤ
STARÁ RADNICE
Stálá expozice hodinových strojků
Stálá expozice historie krajkářství v Krušných horách
20. února až 31. března 2015, výstava: OLEJ A KRAJKA
Středa 25. března od 13.00 do 17.00 hod., Stará radnice, ZANIKLÁ
A ZNOVUOBJEVENÁ STARÁ ŘEMESLA
PŘIPRAVUJEME
Středa 8. dubna 19.00
& ILLUSTRATOSPHERE

hod,

Divadelní

sál

DK,

DAN

BÁRTA

HASIČI JÁCHYMOV
V měsíci únoru se členové SDH podíleli na akcích ve spolupráci s městem.
Pomáhali při akci „Hledá se Yetti“, provedli asistenci na plese města. Jednotka
v tomto měsíci vyjížděla čtyřikrát, jednou na padlé stromy na elektrické vedení,
podruhé na lesní požár, kde se zjistilo, že se jedná o pálení klestí lesními dělníky.
Potřetí asistovali členové záchranné službě otevíráním bytu v DPS a po čtvrté při
úklidu vozovky po úniku hydraulického oleje nákladního automobilu.
Děti mají za sebou první závody. 14. 2. a 15. 2. se zúčastnily krajských halových
závodů v Sokolově. V sobotu to bylo dorostenecké trojákování (zkouška zimní
přípravy v technice), zde jsme byli úspěšní. V kategorii dívek první místo získala Jana
Kneiflová, druhé Kateřina Kneiflová na čtvrtém místě Eliška Novotná a dvanácté
místo Klárka Stredná. Obě děvčata Eliška a Klárka v Jáchymově hostují. V kategorii
dorostenců se na třetím místě umístil František Trefný a na šestém místě Lukáš
Vaněček. Nedělní halové setkání bylo také silně obsazené, utkalo se zde přes
sedmdesát závodníků v kategoriích přípravka, mladší a starší žáci. Naše úspěšnost
byla také stoprocentní. V kategorii přípravka dívky se na prvním místě umístila
Magdalenka Peteříková, v mladší kategorii patřilo první místo Pavlínce Peteříkové
a v první desítce se umístila také Monika Galová a Jitka Kneiflová. V kategorii
mladších chlapců jsme kvůli nemocnosti měli pouze jednoho zástupce a tím byl Jiřík
Frai, který obsadil třinácté místo. V kategorii starších dívek první místo obsadila
Eliška Novotná, čtvrté místo patřilo Klárce Stredné, které třetí místo uteklo pouze
o nezapojený rozdělovač v druhém pokusu. Za starší chlapce patřilo první a třetí
místo také našim závodníkům. První se umístil František Trefný a na třetím místě
Kamil Plaček. A protože mladí hasiči pouze nesoutěží, ale také se učí teorii a správné

zacházení s ohněm a prevenci, konalo se 22. 2. vědomostní setkání mladých hasičů
v Nové Roli. V ohni jsme měli šest želízek z mladší kategorie a přípravky, kteří
skládali zkoušky v oboru preventista junior a strojník junior. Musím je všechny moc
pochválit a spolu s nimi také rodiče, jelikož velmi pomáhali s učením. Našim úkolem
bylo získat alespoň pět odznaků odborností. Všichni byli úspěšní a obhájili vše, co se
naučili. Do jarního kola jdeme bez ztráty bodů a nemusíme ani na opravky. Odznaky
odbornosti získali, preventista junior: Alexandr Habiballah, Patrik Kožušník, Monika
Galová, Denny Šimon a strojníka juniora: Martina Kostková a Jitka Kneiflová. Děti
z přípravky svou schůzku věnovaly také výstavě medvědů, která se jim velice líbila
a hned by si zůstaly hrát. Nyní se připravujeme na zimní tábor a následně na Pohár
České republiky v běhu na šedesát metrů s překážkami pro děti a v běhu na sto metrů
s překážkami pro dorost. Příprava začíná také na jarní kolo hry Plamen a finišujeme
s malováním obrázků do celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí.
A na závěr Vás všechny zvu na Josefskou zábavu, která se již tradičně uskuteční na
Panorámě, 13.3 v pátek od 20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Fryzůr.
Vstupenky budou v předprodeji na IKC od 1. 3. 2015.

za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Prostřední únorovou sobotu jsme se sešli v klubovně na akci spojené s rukodělkami.
Nejdříve jsme si zahráli několik akčních her a poté se vrhli na testování zručnosti
našich rukou. Začali jsme výrobou papírových větrníků. Do následného testování
funkčnosti se zapojila většina dětí - běhaly po místnosti a zkoušely, komu se větrník
bude točit rychleji. Následovala výroba z kůže. Nejdříve si každý pomocí speciálního
zařízení vypálil do koženého proužku libovolné vzory a poté jsme si z něj každý upletli
svůj vlastní turbánek na šátek ke kroji. Po obědě jsme se ještě zaměřili na výrobu
z pestrobarevné modelovací hmoty tuhnoucí na vzduchu. Vytvořili jsme několik
zvířátek a různých postaviček. Kolem 16. hodiny jsme rozešli domů.

Do našeho skautského střediska hledáme nové kamarády! Každý týden se setkáváme
na schůzkách, zahrajeme si spoustu her a naučíme se něco nového. O víkendech
jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na tábor, který si sami
postavíme na zelené louce.
Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6-13 let. Termíny schůzek:
každý čtvrtek (kromě prázdnin) 17:00 - 18:30. Chtěli byste se přijít podívat nebo
máte dotazy k naší činnosti? Napište si o bližší informace na střediskový e-mail:
arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Fotografie z naší činnosti - výprav, výletů, táborů a dalších akcí naleznete ve
střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

