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VÍTE, ŽE?
Svátek Tří králů - šestý den nového roku
se správně nazývá Svátek Zjevení Páně,
většina ho však zná jako svátek Tří králů.
Tehdy se narozenému Ježíškovi přišli
poklonit tři mudrcové a přinesli mu dary. Tento den - 6. leden, je také považován za
přijetí nebo uznání Krista.
Proč byli tři?
Zajímavým faktem je to, proč byli mudrci, ze kterých se v legendě časem bez zjevného
důvodu stali králové, právě tři?
Podle odborníků tento počet znamená tři fáze lidského života, proto je jeden z králů
mladý, druhý ve středním věku a třetí představuje starce. Symboly jsou dokonce i dál,
a tak tmavá tvář nejstaršího z mužů představuje i stín smrti. Stejně tak by mohli
představovat budoucnost, přítomnost a minulost.
Symbolické jsou i tři dary, které Ježíšovi přinášejí. Zastupují všechna skupenství,
která se na planetě vyskytují. Zlato jako kov je symbolem pevného skupenství, kadidlo
plynného a kapaliny zastupuje myrha - mast užívaná při pohřbech. Proto ji nese
černý král.
Víte, co znamenají písmena K + M + B? Kašpar, Melichar a Baltazar to nejsou!
Bůh žehnej tomuto domu anebo K + M + B. Vysvětlení, že jde o iniciály jmen Tří
králů - Kašpara, Melichara a Baltazara, je však špatné. Písmena znamenají Pán
(nebo Kristus) žehnej tomuto domu. K zastupuje Krista, nebo také řeckou podobu
pána Kurios, M je obydlí - latinsky mansionem a B ať žehná = benedicet.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://www.zena.cz
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SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a ten vždy bývá spojen s bilancováním toho, co se nám za uplynulý
rok v osobním, ale i pracovním životě povedlo či naopak nepovedlo. A i já určitým
způsobem bilancuji svoji práci související s mým působením na městě ve funkci
starosty. Mohl bych tady sepsat celé sáhodlouhé slohové cvičení, asi by vyvolalo i
rozporuplné reakce (člověk se nikdy nezavděčí všem) a to v tomto čase není mým
cílem. Příští rok na podzim budou komunální volby a ty teprve ukáží, jak jsou občané
ve své většině spokojeni s prací koalice zastoupené radou města a potažmo i s prací
mou.
V určité bilanci shrnu jen ty nejdůležitější činnosti či investiční akce, které se Vás
přímo dotýkaly a zásadně ovlivňují Váš život. K fungování městského či stavebního
úřadu v Jáchymově jsem z Vaší strany nezaznamenal žádných větších výtek a tak jsem
přesvědčen, že jste s jejich činností spokojeni. K obdobnému závěru koneckonců
docházejí i kontrolní orgány ze strany krajského úřadu KK.
Z realizovaných investiční akcí vyjmenuji jen ty největší – byla dokončena
rekonstrukce Mincovní a Hornické ulice, dále byla ukončena Revitalizace náměstí Na
Slovanech, opraven most pod LD Radium Palace a rozeběhly se práce spojené
s vybudováním nového infocentra (již hotové) a expozice Latinské knihovny
v prostorech suterénu radnice.
A co nás čeká v příštím roce? Vzhledem k tomu, že jsme v těchto dnech obdrželi
z prostředků jaderného účtu jednorázový příspěvek 50 mil. Kč (a tady se musím
pochválit, protože nikdo jiný to za mne neudělá , nebýt mé osobní angažovanosti
na příslušných místech, tak by prostě nebyl) jsem rád, že na uplynulém jednání ZM
byl schválen rozpočet města na příští rok 2018, který počítá se zapojením tohoto
příspěvku na realizaci investičních akcí.
Na co se tedy můžete těšit? Budeme v součinnosti s ŘSD pokračovat v revitalizaci
náměstí Republiky spočívající v protažení chodníku a vyřešení celého prostoru před
radnicí včetně vybudování nových zastávek, úpravě sjezdu z hlavní na Mathesiovu
ulici včetně oprav povrchů, dále bude provedena rekonstrukce Žižkovy ulice, opěrná
stěna v ulici B. Němcové a samozřejmě dokončeny úpravy suterénu radnice.
Realizace všech těchto staveb nebude jednoduchá, mnohdy některé z Vás omezí
z hlediska dopravní obslužnosti, prachu či hluku apod. Mějte prosím s těmito
negativními účinky trpělivost, pochopení. Výsledek bude určitě stát za všechna tato
„příkoří“.
Přeji Vám pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
25. zasedání rady města ze dne 4. prosince 2017:
 Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 24. 11. 2009, uzavřený mezi Městem Jáchymov a a.s.
Elektrowin se sídlem Michelská 300/60, Praha 4
 Schválila Smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem Jáchymov a ŘSD,
státní příspěvková organizace
 Schválila Smlouvu o poskytování reklamních služeb, uzavřenou mezi
Městem Jáchymov a LL Jáchymov, a.s
 Pověřuje místostarostku vyvoláním jednání s p. Prokešem ve věci provedení
kastrace koček v k.ú. Jáchymov
 Schválila termíny pro konání svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ
Jáchymov pro rok 2018
Zpracovala: Hynková

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

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

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

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

Svoz
2 x týdně
47.824,-

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

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
1. 1. 2018 – zavřeno
2. 1. 2018 – zavřeno (inventura)
3. 1. 2018 – otevřeno od 12.30 – 17.00 hodin

DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
Tímto heslem se nejspíše řídí i paní Petra Fiedlerová z Jáchymova, která má za
sebou již 40 bezpříspěvkových odběrů krve a obdržela zlatou medaili prof. MUDr.
Jana Janského.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Občané, stále máte šanci vyměnit neekologický kotel na pevná paliva s ručním
přikládáním za nový ekologický zdroj vytápění. Současná výzva k předkládání žádostí
o kotlíkovou dotaci je průběžná a žádosti lze předkládat až do 29. 3. 2019.
Další informace mohou občané získat na stránkách: www.kr-karlovarsky.cz/kotliky
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Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.

CO SE U NÁS UDÁLO?
ADVENT V JÁCHYMOVĚ
Letošní adventní čas začal v Jáchymově v pátek 30. listopadu rozsvěcením vánočního
stromu. Kdo přišel, mohl vidět krásnou vánoční pohádku v podání divadla Kapsa
z Andělské Hory, vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Jáchymov, slet Anděla z Jáchymovské
radnice, který rozsvítil po svém sletu stromeček. Většina návštěvníků se s andělem
také vyfotila. Na závěr podvečera zazpíval pěvecký soubor z Merklína. K příjemné
náladě a vánoční atmosféře přispělo také zdobení perníčků a výrobků uvnitř radnice.
Venku jste si mohli všichni dopřát svařák, něco dobrého na zub a také si zakoupit
vánoční symboly. Děkujeme všem, kteří se na krásném odpoledni podíleli.

První adventní neděle patřila poté dětem, kdy se konala v Kulturním domě
Mikulášská nadílka. Celé odpoledne připravily tři velké čertice za spolupráce paní
Štikové, Hornátové a Kulhavé s dětmi řádily, hrály hry a tancovaly. Po čtvrt na pět
navštívil kavárnu Mikuláš, pozdravil děti a rodiče. Poprosil čertice, aby dětem
předaly malé balíčky sladkostí za to, jak se celé odpoledne krásně bavily. Poté se děti
odebraly v doprovodu čertice Petry a Mikuláše s Anděly a Sv. Barborkou do prostoru
před Agricolou, kde byl připraven program LL Jáchymov, zakončený ohňostrojem.
Na druhou adventní neděli jsme vás pozvali do zasedací místnosti na Radnici, kde byl
připraven nádherný koncert v podání MUSICY DOLCE VITA. Venku hustě chumelilo
a sálem zněly Mozartovy melodie a vánoční koledy z celého světa.

Třetí adventní neděle patřila sportu. V ZŠ se pořádal pod vedením Informačního
centra druhý ročník Vánočního stolního tenisu. Na zápasy se přihlásilo sice méně
dětí, než v loňském roce, zato více dospělých. Viděli jsme pěkné a dlouhé výměny
mezi hráči a zajímavé zápasy. Prvních deset oceněných dospěláků najdete zde: desáté
místo patřilo Jiřímu Mikuláškovi, deváté obsadil Štěpán Dvořák, osmé Petr Hellmich,
sedmé místo Ruda Holý, šesté Alexandr Korčok, páté místo Petr Šikýř, čtvrté místo
Vladimír Král, třetí byl Pavel Chaloupek, na druhém místě Roman Kročák a vítězem
pro rok 2017 se stal Jiří Kostroun.

Vánoční svátky jsou již za námi, přesto mi dovolte, abych všem popřála pohodový
rok 2018. Na Nový rok, ten správný krok.
Za IKC Jáchymov
Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE
28. 1.
DPS návštěva 25. 1.

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

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

LOVCI PEREL
Máme čtyři úspěšné LOVCE PEREL, kteří během roku
dokázali nasbírat 50 perliček za přečtené knihy.
Vítězové si mohou přijít otevřít truhlu s pokladem do
30. 1. 2018. Na ostatní účastníky soutěže čeká malá
odměna! GRATULUJEME!
Všem svým čtenářům přejeme hodně štěstí, zdraví a času na dobré knihy v roce 2018!
Vaše knihovnice

+

ŠKOLNÍ NOVINY
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE

V úterý 5. 12. naši školku navštívil
Mikuláš s čertem a andělem. Děti se na
jejich návštěvu už dlouho těšily, i když
některé s obavou a u některých děti se
neobešla bez slziček. Ale Mikuláš i čert
byli hodní, vyslechli si od dětí písničky, i
jejich sliby, že už budou hodné, a všechny
děti dostaly malé balíčky s ovocem a
sladkostmi. Nakonec Mikuláš s čertem a
andělem odcházeli a děti jim vesele
mávaly na cestu.
Kolektiv učitelek MŠ

ŠKOLNÍ GALERIE
I v lednu můžete zhlédnout ve školní Galerii návratů výtvarné práce žáků naší školy.
Tentokrát se děti zaměřily na zimní období a projekt k výročí M.C. Sklodowské.
Otevřeno: středa, pátek 9h - 11h, 13h - 16h
Ladislava Kulhavá

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA VE ŠKOLE
Dne 15. 12. 2017 se na ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov konala vánoční dílnička pro
děti a jejich rodiče. Nejen že si zde společně vytvořili jednoduché vánoční dekorace,
ale také se naučili vyrábět tašky na dárky. Dalo by se říci, že výroba tašek nadchla
hlavně rodiče a prarodiče.
Děkuji všem zúčastněným rodičům za to, že si našli čas v této uspěchané době
předvánočního shonu a strávili ho se svými dětmi ve vánoční dílničce.
Přeji všem krásné svátky a šťastný nový rok 2018.
Petra Prokůpková

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA VE ŠKOLCE
Vánoce… nejkrásnější čas v roce. Abychom zkrátili dětem čekání, připravili jsme pro
ně a rodiče výtvarné dílničky, kde si mohli vyrobit například svícínky, zápichy se
stromečkem, přáníčka či vánoční řetěz. Nechyběly omalovánky s andílky, ozdobami
a dárečky. Vládla nám klidná a radostná atmosféra, jen je škoda, že této příležitosti
nevyužilo více rodičů.
Vaše učitelky MŠ

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.

OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY
1. 1. - 16. 1. 2018 zavřeno
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
Na začátku prosince se konal
v Královské mincovně již 14. ročník
soutěže
O
pohár
mincovny.
O znalostech Karlovarska zde
„soupeří" žáci 2. stupně ZŠ
a gymnázií.
Jáchymovské barvy hájil jediný žák Adam Lichtenberg. Všechny čekal
nejprve test, který byl opravdu
náročný. Pak se dvojice vydaly po
expozici a vyhledávaly zadané
exponáty a odpovědi na dané otázky.
Adam sice obsadil poslední místo, ale pochvalu určitě zaslouží.
Ladislava Kulhavá

PŘEDNÁŠKA: Významné geofyzikální jevy v západních Čechách
Sobota 20. 1. 2018 začátek v 17 hodin
vulkanismus, výrony minerálních pramenů, zemětřesné roje. Známe jejich
vzájemné souvislosti?
Milan Brož a Alena Boušková z Geofyzikálního ústavu AV ČR v přednášce osvětlí,
proč jsou západní Čechy právem nazývány unikátní přírodní laboratoří. Promluví
o historickém sporu mezi plutonisty a neptunisty, o současném originálním vědeckém
experimentu, kterým je vyhloubení Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka, o
výronech minerálních pramenů v lázeňském trojúhelníku zkoumaných již od
středověku i o zdejších poměrně častých přirozených zemětřeseních, jimž se věnuje
velká pozornost od počátku devatenáctého století. Záměrem vědeckých výzkumných
projektů v posledních desetiletích je nalézt objektivní souvislosti mezi těmito
přírodními jevy.

KULTURNÍ PROGRAM LEDEN 2018
Je nám líto, ale kulturní program LL Jáchymov a Kina Radium nám nebyl bohužel
dodán.

MATRIKA

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 13. 1. se dožívá krásných 90. narozenin
paní Miloslava Šikýřová
Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.
Ať Ti těch vzpomínek stále jen přibývá,
ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá,
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.
Vše nejlepší ze srdce přeje rodina

HASIČI JÁCHYMOV
V prosinci členové SDH pomáhali na akcích ve spolupráci s městem. Pomáhali při
rozsvěcení vánočního stromu, při pořádání stolního tenisu a to nejen malým
občerstvením, ale také přípravou jako stavěním a instalací stánků a následným
úklidem.
Děti si v prosinci zvyšovaly fyzickou přípravu v podobě kruhových tréninků, skákáním
na trampolíně, přes švihadlo a spojováním hadic. Přípravka a mladší družstvo
„B“ uspořádaly výlet do Sokolova do Fantazie, kde si opravdu užily spoustu legrace.
Starší družstvo a mladší družstvo „A“ se připravuje na halové závody do Sokolova
a trénují úsek hadic na běh 60 m s překážkami. Vedoucí pro děti připravili také
vánoční besídku, která se neobešla bez diskotéky, soutěží a dárečků.
Členové výjezdové jednotky zasahovali v prosinci u několika výjezdů na spadlé
stromy, dva požáry, jeden planý poplach. Šest členů jednotky se zúčastnilo školení
a získalo certifikát řidiče na čtyřkolku, která byla pro jednotku zakoupena z rozpočtu
města Jáchymova a bude sloužit jako velký pomocník při lesních požárech,
dopravních nehodách apod. Byl to druhý Ježíšek pro naši jednotku, když budeme
počítat také dotaci z Karlovarského kraje, o které jsem psala v minulém čísle. Naše
jednotka získala v tomto měsíci ještě jeden dárek a tím je nová cisterna Mercedes

Atego, která byla na město převedena z HZS KV po schválení ZM. Oba dárečky
budou slavnostně pokřtěny v lednu za přítomnosti zástupců města, ale naši členové
mají radost již nyní. A jelikož SDH slaví v roce 2018 výročí 145. založení, tak je to
opravdu dvojitý dárek.
Vítáme nový rok, a tak také my Vám všem přejeme šťastné vykročení tou správnou
nohou, pohodu, teplo domova a pokud možno samé spokojené úsměvy. Hodně
zdravíčka v roce 2018.
za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
Poslední předvánoční sobotu jsme uspořádali besídku v klubovně s dopolední
vycházkou. Brodili jsme se po kolena ve sněhu (naší nejmenší jsme museli nést), ale
stoupali jsme stále výš do kopce ve snaze najít příhodný "vánoční stromeček", který
pro zvířátka ozdobíme jablíčky a mrkvičkami - což se nakonec podařilo na kraji
jáchymovské sjezdovky. Dolů jsme sjeli na bobech, po zadku či jen tak seběhli.
V klubovně jsme si zahráli několik her, vyrobili si vánoční dekorace z větviček a šišek
pomocí tavné pistole, vzájemně ochutnali vzorky cukroví, rozdali si dárečky
a po 16. hodině jsme se rozešli do svých domovů…
Hned v neděli jsme jeli na ostrovské nádraží vyzvednout Betlémské světlo. Těsně před
příjezdem vlaku začalo velmi hustě sněžit, a tak i návrat zpět do Jáchymova byl
trošku komplikovanější. O světýlko jsme se týden starali, aby bylo připravené ke
štědrodennímu roznosu.
Na Štědrý den jsme se tradičně setkali k roznášení Betlémského světla. Stejně jako
v minulém roce jste měli možnost si světlo převzít na 4 místech: u zdravotního
střediska, před Mincovnou, u základní školy a před kulturním domem. Roznosu se ve
třech skupinách účastnili 4 dospělí, 4 skauti a 3 benjamínci. Na místa setkání si
světýlko přišlo připálit 17 lidí, dále jsme navštívili asi 15 domácností, svíčku jsme
zapálili také na hřbitově. Kamarády byl roznos světla zajištěn rovněž na Suché.
Věříme, že jsme s plamínkem Betlémského světla přinesli do Vašich domácností
i trochu té vánoční pohody. Těšíme se na setkání opět za rok!

S přáním všeho nejlepšího do roku 2018

Tomáš Barth
vedoucí střediska

KONTAKTY NA MĚÚ JÁCHYMOV

Sídlo

MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1
362 51 JÁCHYMOV

Telefon
Fax
WWW
E-mail
Starosta

+420 353 808 111
+420 353 808 112
www.mestojachymov.cz
podatelna@mestojachymov.cz
Ing. Bronislav Grulich
tel.: +420 353 808 113;
E-mail: grulich@mestojachymov.cz
Ingeborg Štiková,
tel.: +420 353808114;
E-amil: stikova@mestojachymov.cz
Annamarie Viková, tel.: +420 353 808 115
E-mail: vikova@mestojachymov.cz

Místostarostka

Tajemnice
Odbor hospodářsko správní
Jméno
činnosti

E-mail

telefon

Hadrava Jan vedoucí OHS
hadrava@mestojachymov.cz
353 808 130
Hellmichová
5.
hellmichova@mestojachymov.cz 353 808 133
Eva
Hynková Soňa
1.
hynkova@mestojachymov.cz
353 808 126
Ing. Dlouhá
5.
dlouha@mestojachymov.cz
353 808 117
Nicole
Trylčová Marie
2.
trylcova@mestojachymov.cz
353 808 120
Kožušník
6.
kozusnik@mestojachymov.cz
353 808 118
Luboš
Stradiot
správce
353 808 125
Stanislav
Šlehoferová
4.
slehoferova@mestojachymov.cz 353808119
Martina
Neumann
3.
neumann@mestojachymov.cz 353808121
Pavel
Bláhová
blahova@mestojachymov.cz
353 808 130
Karla
Weithalerová
weithalerova@mestojachymov.cz 353 808 134
Zuzana

dveře/
poschodí
16 / 2
14 / 2
6/1
14 / 2
4/1
11 / 1
1/1
13 / 2
15 / 2
14 / 2

Odbor stavebního úřadu
Jméno
činnosti
E-mail
telefon
dveře/poschodí
Punčochářová
S.
puncocharova@mestojachymov
353 808 116
10 / 1
Anna
Boček
bocek@mestojachymov.cz
353 808 132
10 / 1
Oldřich
Činnosti:
1. Sekretariát starosty a podatelna, 2. Přestupky, poplatky, pokladna, soc. dávky, hřbitov, komunální
odpad, 3. Správní činnosti (drážní úřad, kácení nelesní zeleně, VHP), investice, proinvestice, ÚPD
4. Správa majetku města – prodej bytů, pozemků, pronájmy bytů, bytů z majetku města, 5. Finanční
účtárna, ekonomika, mzdy, majetek města, pojištění, vymáhání pohledávek, S. Povolování staveb,
kolaudace a změny využ. staveb, územní řízení, dozor

