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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 vítání občánků
 informace z města
o Školní noviny
o Poslední platby do pokladny
o Tašky na separovaný odpad
o Významná jubilea
 kulturní program
o CHINATOWN
o Adventní program
o Fotohádanka
 ostatní články
o Junák, SDH Jáchymov

VÍTE, ŽE?
Vánoční stromky měly ochranitelskou
funkci. Ozdobené větve rozdávali i
koledníci. Podle tradice a taky podle první
zmínky se stromek také zavěšoval nad
štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů.
Tradice zdobení stromku, jak ji známe
dnes, pochází z německých měst. Nejdříve
bychom jej našli v cechovních a
řemeslnických domech. Do soukromých
prostor začal pronikat až v polovině 17.
století. Německé prostředí opouští v 19.
století. Ujímá se nejprve ve městech, poté
na venkově, většinou ho přijímají dříve
protestanté než katolíci.
Katolická církev považovala zpočátku
zdobení stromů za pohanský zvyk. V
mnohém měla pravdu. Germánské kmeny
prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly
boha Wotana. Podobně i Keltové
ozdobenými stromky či větvemi uctívali
boha Slunce.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org
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SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
v ruce držíte prosincové vydání zpravodaje, do kterého jsem se po několika měsíční
odmlce rozhodl vložit i svůj příspěvek. Tak jako se přiblížil konec roku, tak se ke
svému cíli blíží i některé investiční akce realizované v našem městě. Jen pro pořádek
uvedu ty nejvýznamnější z nich: Úprava veřejného prostranství na třídě Dukelských
hrdinů, Revitalizace náměstí Republiky, Revitalizace prostranství před kostelem sv.
Jáchyma, rekonstrukce opěrných stěn v ulicích Svojsíkova, Lidická, Žižkova,
Mincovní – 2 etapy, dále výměna střešní krytiny na Špitálním kostele, dokončení
oprav na domě č.p. 270, rekonstrukce suterénních prostor radnice a celá řada
dalších drobných staveb. Celkové náklady na provedené stavby dosáhly zhruba 69,5
mil. Kč, z toho dotace činily cca. 55,1 mil. Kč, čímž se řadíme mezi nejúspěšnější
obce v kraji. Rozdíl byl hrazen z rozpočtu města.
Vím, že někteří z Vás byli probíhajícími stavbami obtěžováni hlukem, prachem či
dalšími problémy. Věřte, že jsme se snažili tyto vlivy v co největší možné míře
eliminovat. Jsem přesvědčen, že konečný výsledek stojí za všechna ta „příkoří.“
V současné době probíhá konečná etapa těchto prací – ze strany donátora
(poskytovatele dotace) kontrola projektů, z naší strany administrace projektů
a závěrečná vyúčtování. Je to práce nesmírně složitá a časově náročná. Věřím, že
všichni pracovníci MěÚ, kteří na tomto úkolu pracují, vše zdárně dokončí a zbylé
dotační prostředky se do rozpočtu města vrátí během 1. Q příštího roku. Za tuto práci
patří všem můj dík.
Již v těchto dnech pracujeme na přípravě dalších investičních akcí, které bychom
chtěli v příštím roce zrealizovat. S jejich výčtem přijdu v některém v dalších vydání
zpravodaje. Co však už nyní pro rok 2016 nemohu opomenout, je příprava oslav 500.
výročí založení našeho města. Přípravný výbor pod vedením Mgr. Petra Fialy, jehož
činnost v současné době graduje, připravuje celou řadu slavnostních akcí i výrobu
různých upomínkových předmětů, které vzešly na základě výsledků ankety mezi
obyvateli Jáchymova. Jsem přesvědčen, že Vás program upoutá a do města přivede
celou řadu návštěvníků.
V současné době se připravuje rozpočet města na příští rok. Rozpočet patří, nebo
možná i je nejdůležitějším dokumentem pro další fungování města. Je potřeba si
uvědomit, že schválený rozpočet není dogma. Je to určitým způsobem „živý“
dokument, který se vyvíjí v souvislosti s pohybující se kondicí státu. Čím více roste
hrubý domácí produkt (HDP), zlepšuje se výběr daní apod., zkrátka čím lépe stát
hospodaří, tím vyšší příjmy ze sdílených daní, které tvoří hlavní zdroj příjmů města,
můžeme očekávat. Tyto ukazatele však v zásadě nejsme schopni nijak ovlivnit. Co
však naopak ovlivnit můžeme, je náš záměr maximálně snižovat náklady důsledným
používáním výběrových řízení. Jakékoliv významné změny, ať na straně příjmů či
výdajů, jsou pak v průběhu roku upravovány schválením tzv. rozpočtových opatření.
Přesná čísla zatím nemám k dispozici, přesto Vás mohu ubezpečit, že rozpočet města
bude vyrovnaný, bez nutnosti úvěrů. Toto je důležitá informace, hospodaříme
v „černých číslech,“ nežijeme na dluh!
Od nového roku začne platit nový jízdní řád MHD, bude zveřejněn na jiném místě
tohoto zpravodaje. Dojde ke zrušení téměř nevyužívaných linek, bude jezdit jen ve

dnech školního vyučování. V zásadě se stane takovým školním busem. K tomuto kroku
nás vede zvýšení efektivity a úspora nákladů.
Teď něco pozitivního, přes mírné navýšení poplatků od firmy svážející komunální
odpad, zůstane pro obyvatele cena pro rok 2016 na stejné výši.
Advent jsme zahájili vydařeným rozsvícením vánočního stromu i novou výzdobou
města. Přeji Vám, aby klid a pohoda byly součástí Vašeho domova, příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v příštím roce.
Ing. Bronislav Grulich

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY MĚSTA
Milí spoluobčané,
nastal čas adventu, kdy bychom si měli v klidu užívat sváteční atmosféru. Vánoční
strom již zdobí prostranství před kostelem a večer co večer se rozsvítí spolu s vánoční
výzdobou ve městě. Jistě vám neušlo, že letos je nová a rozšířená. Poděkování za
realizaci patří pracovnicím úřadu (paní M. Šlehoferové a A. Strnadové), které spolu
s firmou MKMont zpracovaly vizuální podobu.
V roce 2016 nás čekají oslavy 500. let založení města, na kterých intenzivně
pracujeme. Věříme, že si každý vybere program, který ho osloví. Začínáme již
1. 1. 2016, kdy se vydáme procházkou ze Slovan, od kaple Sv. Anny, ke Špitálnímu
kostelíku, kde se přesně v 15:16 hod. rozezní zvon. Víte proč v 15:16 hod.?
Přijďte i Vy.
Přeji Vám hezké a pohodové svátky, dárky, které jste si přáli, a těším se na setkání při
pořádaných akcích.
Ingeborg Štiková

FOTOHÁDANKA
Dnes se Vás ptáme, kde najdeme tento
nápis. Na doplnění přidáváme překlad
tohoto latinského nápisu: Ad maiorem Dei
glorian - K větší slávě Páně (Boží).
Nápis je na kapli:
A/ na Jánském vrchu
B/ na Novém Městě
C/ na Suché
Odpověď z minulého čísla:
C- Evangelický kostelík

...............................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.
Příjem příspěvků do 25. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
25. zasedání rady města ze dne 3. listopadu 2015:
 schválila plán inventur pro rok 2015 a Příkaz starosty č. 2/2015 k provedení
inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2015
 schválila z pozice vlastníka (města Jáchymov) pozemků p.č. 4578/1, 4578/2,
4578/5, 4578/8 – lesní pozemky a 5299/1 a 5299/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k. ú. Jáchymov (jedná se o přilehlé pozemky k Plešiveské ulici),
zavedení sezónní úpravy dopravního režimu v části Plešivecké ulice od vrchního
parkoviště na Plešiveckých loukách až na vrchol Plešivce, vše v k. ú. Abertamy.
Termín platnosti tohoto dopravního opatření je v zimních měsících, tj. od 1. 12. do
31. 3. daného roku. Jedná se o závoru ovládanou čipovou kartou, případně kódy
ovládáné prostřednictvím mobilních telefonů. Město Jáchymov požaduje pro svou
potřebu poskytnutí 10 ks čipových karet k ovládání závory
 schválila Smlouvu č. 15257966 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního
programu Životního prostředí na „Opěrnou zeď Mincovní – lokalita
28 – 2. Etapa“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 vzala na vědomí oznámení ZŠ Jáchymov o udělení ředitelského volna, a to dne
16. 11. 2015, 29. 4. 2016 a 9. 5. 2016
 uložila OHS vytipovat nová parkovací místa v ul. K Lanovce (podélné + příčné
stání)
 Uložila OHS vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele pořízení změny územního
plánu
26. zasedání rady města ze dne 18. listopadu 2015:
 schválila Dohodu o finanční záruce uzavřenou mezi městem Jáchymov a AZ
Sanacemi a pověřuje starostu jejím podpisem
 schválila půjčování kostýmu hraběte Šlika za cenu 300,- Kč na akci
 vzala na vědomí návrh dohody o založení spolku „Živý kraj – destinační
agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ vč. úplného znění stanov spolku
 vzala na vědomí informace o napojení Suché na kanalizaci
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
POSLEDNÍ PLATBY DO POKLADNY MĚÚ
Oznamujeme občanům města, že poslední platby v hotovosti budou přijímány do
pokladny MěÚ dne 30. 12. 2015 do 15.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

TAŠKY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Městský úřad Jáchymov oznamuje Všem, kteří řádně a včas zaplatí za nádobu na
tuhý komunální odpad na rok 2016, obdrží tašky na separovaný odpad (viz foto).
Tašky si budete moci vyzvednou v Infocentru Jáchymov po předložení dokladu
o zaplacení (např. ústřižek složenky, výpis z účtu, doklad o zaplacení). Bližší
informace podá Luboš Kožušník: 353 811 118, kozusnik@mestojachymov.cz.

CHINATOWN – ZÁJEZD PRO MALÉ I VELKÉ
Kapacita omezena – poslední volná místa. Informační centrum Jáchymov pořádá
15. 12. 2015 pro občany města zájezd do KV Arény v Karlových Varech. Cena za
osobu i s dopravou je 250,- Kč. Neváhejte a přihlašujte se. Zároveň prosíme všechny
účastníky zájezdu o úhradu částky nejpozději 10. 12. 2015. Pokud tak neučiní,
budou místa nabídnuta náhradníkům. Odjezd od radnice 15. 12. v 17.45 hod.

DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
Tímto heslem se nejspíše řídí i pan Milan Kubík
z Jáchymova, který má za sebou k 30. 10. 2015 již 120
bezpříspěvkových odběrů krve. Za tento počet odběrů vzniká
nárok na udělení Zlatého kříže 2. stupně.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych velice ráda poděkovala paní Marcele Beňové za to, že se ujala kočičky
Micinky, která zůstala po úmrtí svého pána sama v bytě v DPS. Škoda, že lidí se
srdcem na správném místě není víc. Děkujeme.

ŠKOLNÍ NOVINY
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DĚTMI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V sobotu 14. listopadu uvítaly se svojí paní učitelkou Haničkou, nejmladší děti z naší
mateřské školy, nové občánky města. Na své uvítání si připravily veselé pásmo
písniček, které se již ve školce naučily, a kterými se chtěly novým miminkům
pochlubit. Za své milé vystoupení byly nakonec panem Šlikem a paní
MUDr. Hornátovou odměněny.

Petra Fiedlerová, DiS.
zástupce ředitelky za MŠ

TVOŘÍLEK POMÁHÁ
Vážená paní ředitelko,
moc ráda bych Vám, paní učitelce
Prokůpkové a všem dětem z kroužku Tvořílek
poděkovala za podporu benefice „Ušij tašku
a zaměstnej člověka“.
Pomáháme lidem najít své místo na trhu
práce a firmám dělat to nejlepší pro své lidi.
V srpnu jsme vyzvali dobré lidi, aby pro nás
ušili nákupní tašky. Na výzvu reagovala paní
učitelka Prokůpková a zapojila se spolu
s dětmi. Máme velikou radost a vážíme si
toho, jak paní učitelka dokázala vtáhnout děti
do zájmu o pomoc druhým. Děti ušily
nádherné tašky a podpořily dobrou věc.
Jako malé poděkování posíláme dětem knihu
„Šijeme tašky“. Knihu nám věnovalo
nakladatelství Metafora.
Věříme, že děti z kroužku Tvořílek načerpají
z knihy další nápady na tvoření.
Ještě jednou moc děkujeme!
S přátelským pozdravem za tým Centra Kašpar Petra Hoffmanová

VÁNOČNÍ 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.
VÁNOČNÍ PROHLÍDKA PROBĚHNE v pondělí 28. 12. 2015 od 15.00 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
PROVOZNÍ DOBA IKC O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
24. 12. 2015 čtvrtek– zavřeno
25. 12. 2015 pátek – otevřeno 10.00 – 15.00 hodin
26. 12. 2015 sobota– otevřeno 10.00 – 15.00 hodin
31. 12. 2015 čtvrtek– zavřeno – inventura
01. 01. 2016 pátek – zavřeno
Místenky, vstupenky TICKETPORTÁL a parkovné se budou prodávat z důvodu
odvodu pokladny do 29. 12. 2015. Děkujeme za pochopení.

MATRIKA – VZPOMÍNKY A JUBILEA

VZPOMÍNÁME
Odešel, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstává dál.
Dne 27. 12. 2015 tomu bude již 8 let, co nás navždy
opustil můj milovaný manžel, tatínek

pan Miloš Šikýř
Děkujeme za tichou vzpomínku
manželka Marcela

VZPOMÍNÁME
Dne 26. 12. 2015 tomu bude již rok, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček

pan Alexander Korčok
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Děkujeme manželka, děti, vnoučata
a pravnoučata

VZPOMÍNÁME
Děkuji všem za projevy soustrasti nad
ztrátou naší milované maminky a babičky

paní Aleny Šulcové
která zemřela 14. 10. 2015

ve věku 84 let
Za rodinu Blanka Lišková, dcera

VZPOMEŇTE S NÁMI
na Mgr. Petra Jabůrka, dlouholetého učitele českého
jazyka, dějepisu, výchovy k občanství a tělesné výchovy.
Na místní základní škole působil od roku 1995 do
června 2015, v letech 1996 – 2011 vykonával funkci
zástupce ředitele ZŠ. Svoji práci měl opravdu rád, vedl
žáky nejen ke správným znalostem mateřského jazyka,
ale také k lásce ke sportu.
Kolegyně, kolegové a ostatní zaměstnanci
ZŠ Jáchymov

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
Otvírací doba o svátcích:
14. – 20. 12. - pouze výstava betlémů 12 – 16 hod.
21. - 25. 12. - zavřeno
26. – 30. 12. - otevřeno (vč. pondělí a úterý)
31. 12. - otevřeno 9 -15 hod.
1. 1. - zavřeno
2. – 3. 1. - otevřeno
4. - 5. 1. - zavřeno
6. - 10. 1. - otevřeno
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 ...
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Výstava: Betlémy
28. 11. 2015 - 10. 1. 2016
Výstava figurkových vyřezávaných betlémů z rozsáhlé sbírky řezbáře Václava Nekoly
z Ostrova nad Ohří, člena Českého svazu betlemářů. Václav Nekola rovněž
představuje ze svých sbírek louskáčky, kouřící panáčky a krušnohorskou pyramidu tradiční vánoční výrobky lidového umění Krušnohoří. Výstavu doplní archy
papírových betlémů. Výstava je instalovaná v prostoru bývalého obchodu s minerály.

Soutěž: O Pohár Královské mincovny
7. - 8. 12. 2015
Již dvanáctý ročník soutěže žáků ZŠ a SŠ ve znalostech českých dějin ve
středoevropském kontextu, dějin kraje a orientaci v regionu nabídne nejen soutěžní
klání o hodnotné knihy a ceny, ale též pobaví. Soutěž si získala za dobu svého trvání
mezi školami velkou oblibu.

Adventní koncert: Vondráši, Matouši
Sobota 12. 12. 2015 od 16.00 hod.
Tradiční adventní koncert DaD kvintetu nabídne letos výraznou změnu v programu.
V první části koncertu zazní Irská suita, skladba sestavená z tradičních irských
vánočních písní. V druhé části uvede DaD kvintet české a moravské vánoční koledy.
Spoluúčinkuje Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové a Příležitostný
komorní pěvecký sbor Varvary Divišové.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12.00
ČTVRTEK

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

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov
UPOZORŇUJEME
Knihovna bude v době od 23. prosince 2015 do 3. ledna 2016 UZAVŘENA.

KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC 2015
RADIUM PALACE
29. 11. neděle 20:00 hod.

sál
vstupné 100 Kč
1. ADVENTNÍ KONCERT
Vánoční oslava s V. A. Michnou z Otradovic a s hudbou z Anglie a Německa.
Účinkující: Jarmila Chaloupková (Česká republika) – zpěv a Brian Wright (Anglie) –
loutna.
3. 12. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 110 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Na programu slavné hity a evergreeny harmonikářského dua Renáty a Josefa
Pospíšilových.
6. 12. neděle 20:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
2. ADVENTNÍ KONCERT - DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANTICA
Nejen duchovní skladby a písně v podání dětského pěveckého sboru Cantica
z Ostrova pod vedením paní Iriny Širokáji.
13. 12. neděle 20:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
3. ADVENTNÍ KONCERT – ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO
Pavel Burdych – český houslista a slovenská pianistka Zuzana Berešová předvedou
vysokou profesionalitu, perfektní souhru a muzikalitu.

20. 12. neděle 20:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
4. ADVENTNÍ KONCERT – CANTABILE
Komorní smyčcové kvarteto Cantabile – Helena Šťastná – 1. housle, Ondřej
Hanousek – 2. housle, Iveta Pástorová – viola a Miloš Macháček – violoncello.
sál
vstupné 120 Kč
SWINGOVÉ VÁNOCE
Karlovarská skupina SWING STUDIO předvede známé skladby a písně Cola Pertera,
Irvinga Berlina, Glena Milera a dalších slavných autorů. S kapelou vystoupí skvělá
pražská zpěvačka Darja Kuncová.
26. 12. sobota 20:00 hod.

27. 12. neděle 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
VÁNOČNÍ HVĚZDA aneb PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA
pásmo vánočních písniček a veršů, voňavých perníčků a pohody, prskavek a svíček,
prostě všeho, co k pravým Vánocům neodmyslitelně patří. Společně si i zazpíváme
známé vánoční koledy a písně. Účinkují: členové dětského pěveckého sboru SAšáci
a smíšeného pěveckého sboru Chorus Egrensis z Aše, vokální i instrumentální
obsazení.
29. 12. úterý 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZE SVATOBOŘIC – MISTŘÍNA
Autentické podání písní a tanců kyjovské oblasti, kde se hudebníci narodili a kde žijí.
Hrají: prim – Pavel Varmuža, terc – Petr Varmuža, viol. kontra – Jiří Varmuža,
kontrabas – Libor Vacenovský, cimbál – Richard Mokrý, zpěv – Kateřina
Martykánová (roz. Varmužová) + dětský soubor z Mistřína.
31. 12. čtvrtek 19:30 hod.
hala
SILVESTR NA RADIUM PALACE
Společenský večer, ve kterém se můžete těšit na Taneční country skupinu Medovina
z Chomutova, Dance Show Pavla Hrubce - mistr Republiky, Evropy a světa
z Klášterce nad Ohří a šermířská show skupiny HEROLD z Chomutova.

BĚHOUNEK
26. 12. sobota 19:30 hod.
vstupné 70 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A STEPAŘSKÝM VYSTOUPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr. V průběhu večera dvakrát vystoupí dámská
stepařská skupina KLAPEM, se vstupy Vánoční a Šenkýřky.

29. 12. úterý 19:30 hod.

sál
vstup 180 Kč
TŘI TENOŘI
Slavné operní árie, operetní melodie, muzikály, slavné italské a španělské písně
zpívají tři tenoristé, sólisté předních českých a slovenských operních scén. Juraj
Nociar /Slovensko/, Jozef Brindzák /Slovensko/, Jakub Turek /Česká republika/.
Klavírní doprovod: Lenka Navrátilová – klavíristka a cembalistka opery Národního
divadla Praha. Program: F. Lehár, J. Strauss, G. Verdi, L. Bernstein, F. Loewe aj.
Z písní zazní např. Granada, Santa Lucia, Mattinata, Sorento ……

CURIE
1. 12. úterý 19:30 hod.

kavárna
vstupné 90 Kč
ADVENTNÍ KONCERT
Přijďte si poslechnout směs těch nejznámějších koled a vánočních písní z celého
světa a nasát trochu vánoční atmosféry. V podání Nely Kailové a Michaely
Mervartové.
kavárna
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje Vladislav Prokop.
5. 12. sobota 19:30 hod.

vstupné zdarma

8. 12. úterý 19:30 hod.

kavárna
vstupné 100 Kč
VESELÍ PLZEŇSKÝ PEPÍCI
Vy, co jste to poznali a stále si je zvete, už to dobře znáte, ostatní se mohou
přesvědčit! V pestrém programu hrají nejen na harmoniku, heligonku, ale i na
fanfrnoch, lžíce, sedlácké hrábě, cep, vozembouch apod. Nechybí samozřejmě typické
starodávné originální oblečení. Zahrají Vám lidové písničky z Plzeňska Josef
"Dvorák" KUPILÍK a Josef "Pepi" POSPÍŠIL.
15. 12. úterý 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100 Kč
OPERA, OPERETA, FILMOVÉ MELODIE A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech hudebních žánrů. Vévodit
budou známé filmové melodie a muzikálové písně. To vše v podání Jany Štěrbové.
22. 12. úterý 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100 Kč
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DNY ZÁZRAKŮ A PŘÁNÍ
Předvánoční koncert – vánoční písně, operetní árie a muzikálové písně. V podání
Julie Meixnerové – zpěv, Josef Škulavík – klavír.

26. 12. sobota 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100 Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Krojovaná kapela v zábavném programu zahraje lidové písně z Chodska, Plzeňska
a jižních Čech. Moderuje kapelník Libor Valečka.
27. 12. neděle 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100,- Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Taneční a stepařský retro-program s dobovou módní přehlídkou z přelomu 19. a 20.
století a 1. republiky v podání Taneční školy Harmonie. Těšit se můžete na
francouzský kankán, charleston, kabaretní tance – Mack the Knife, swing, step. Dále
pak uvidíte dobové kostýmy, líčení, účesy a rekvizity. K tanci a poslechu hraje Jan
Zumr.
29. 12. úterý 19:30 hod.

kavárna
vstupné 100 Kč
OD BACHA PO OFFENBACHA
Koncert karlovarského souboru DUO LYRA ve složení Vladislav Liněckij - housle,
Jan Spira - klavír. V první polovině programu uslyšíte slavné maličkosti klasiků, dále
melodie z muzikálů Kabaret, Dracula, Evita, Cats, Jesus Christ Super Star, směs
skladeb Glenna Millera, Monti – Czardas.

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
30. 12. středa 19:30 hod.
vstupné 150 Kč
ORIGINÁLNÍ KROJOVANÁ KAPELA KVĚTOVANKA
Známá pražská kapela Květovanka pod vedením Ing. Josefa Husáka skvěle baví své
publikum nejen u nás, ale je častým hostem i v zahraničí - Německo, Rakousko,
Holandsko, Mexiko, Indonésie. Sólisté kapely Radka Becklová a Vráťa Velek.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
23. 12. středa 19:30 hod.
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
V podání Karlovarského pěveckého sboru a jeho sólistů.

vstupné 50 Kč

AGRICOLA
5. 12. sobota 18:00 hod.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
Příjezd sv. Mikuláše v doprovodu sv. Barbory. V doprovodném hudebním programu
se můžete těšit na vystoupení trubačů KT KVARTET a vánoční písně z celého světa
v podání Kateřiny Bodlákové. Na závěr programu bude v lázeňském parku odpálen
ohňostroj. Od 20:00 hod. pokračuje jazzový program v LC Agricola s ochutnávkami
místních specialit a malou ukázkou vánočních tradic.

KOSTEL NA SUCHÉ
30. 12. středa 15:00 hod.
vstupné dobrovolné
MŠE SVATÁ A KONCERT ORBIS PICTUS NA SUCHÉ
Tradiční vánoční mše svatá, po které následuje koncert ženského pěveckého sboru
Orbis Pictus u Ostrova (od 15:45 hod.), který působí od roku 1998. Pro návštěvníky
koncertu je zajištěn odvoz pendlbusem tam i zpět. Ve 14:30 hod. odjezd od hotelu
Běhounek, ve 14:35 hod. od Radium Palace a ve 14:40 hod. od Curie. Jedna jízda
stojí 25 Kč. Teple se oblékněte.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

DAVID
Drama / Česko / 2015/ 80 min / od 15 let
David je dvacetiletý mladík s mentálním handicapem zvyklý na jednotvárný život
v dusivém ovzduší své rodiny. Rozhodne se proto zavedené jistoty opustit a vydat se
na cestu do Prahy. Ve velkoměstě se jeho z počátku nevinný výlet promění
v psychedelickou pouť plnou podivných rozhodnutí, nečekaných situací, sexuálních
zážitků a zkušeností. Hrají: Patrik Holubář, Alena Štréblová, Ondřej Pavelka ...
5. 12. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

LEGO PŘÍBĚH
Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2014 / 100 min
Natočeno pomocí počítačové animace podle původního scénáře, sleduje osudy
Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je
omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět.
5. 12. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

VĚČNĚ MLADÁ
Drama / Romantický / USA / 2015 / 112 min / od 12 let
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým
autem a stane se zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc už nikdy nezestárne ani
o jediný den a žije dalších 80 let. Věčné mládí se však záhy projeví jako překážka
v běžném životě. Hrají: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Amanda
Crew, Richard Harmon, Ellen Burstyn..
9. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Muzikál / Romantický / Komedie / USA / 1952 /103 min
Mistrovský muzikál s hravým komediálním přídechem buduje svůj příběh z reálií
filmové historie údobí prvních klopotných pokusů o zvukový film s neopakovatelným
Genem Kellym v hlavní roli. Hrají: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds.

12. 12. sobota 17:00
vstupné 30 Kč
FLINTSTONEOVI & WWE: MELA DOBY KAMENNÉ
Animovaný / Komedie / Rodinný / Sportovní / USA / 2015 / 50 min
Připravte se na pořádně akční jízdu! Ve zbrusu novém původním filmu zažije Bedrock
návštěvu těch nejdrsnějších a nejdivočejších borců z týmu World Wrestling
Entertainment. Když Fred ztratí peníze na rodinnou dovolenou, bleskne mu hlavou
další z jeho šílených nápadů: rozhodne se získat je zpět při sportovním utkání...

12. 12. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

TERMINATOR GENISYS
Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobrodružný / USA / 2015 / 126 min / od 12 let
Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval
polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému
systému Skynet. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Connora (Jason
Clarke), jenž pro Skynet představuje největší hrozbu. ...
16. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

NA HRANĚ ZÍTŘKA
Mysteriózní / Sci-Fi / Dobrodružný / USA / Kanada / 2014 / 113 min / od 12 let
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa připomínající
včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek
a zanechávají za sebou miliony lidských obětí. Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise),
který nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez cirátů degradován a s nulovým výcvikem
a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou
misí. Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jeremy Piven...
19. 12. sobota 17:00
vstupné 30 Kč
FLINTSTONEOVI & VÁNOČNÍ KOLEDA
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 1994 / 70 min
Na vánoční nákupy už zbývá jen jediný den! Fred je tak zaujatý svým hereckým
debutem v roli Scrooge v bedrocké inscenaci “Vánoční koledy”, že úplně zapomněl
koupit dárky. A co hůř, nechal malou Peebles v jeskynním dětském koutku! Naštěstí
jeho žena Vilma a pár rodinných duchů udělá pravý vánoční zázrak a připomene
starému dobrému Fredovi skutečný význam svátků...

19. 12. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

ZIMNÍ PŘÍBĚH
Fantasy / Drama / Mysteriózní / Romantický / USA / 2014 / 118 min / od 12 let
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává příběh filmu
„Winter's Tale" plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla.
Hrají: Colin Farrell, Russell Crowe, Jessica Brown Findlay, Will Smith, Matt Bomer,
Jennifer Connelly, Kevin Durand, Kevin Corrigan, Lucy Griffiths, Graham Greene...

23. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

KŘÍDLA VÁNOC
Drama / Komedie / Česko / 2013 / 110 min / od 12 let
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy
čtyř přátel, kteří zde pracují. Jedním je optik Tomáš (Richard Krajčo). Hezká Nina
(Vica Kerekes) balí dárky ve stánku a provokuje výstředním oblékáním i přidrzlou
otevřeností. Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem,
kdy se mohou plnit. Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař ...
vstupné 70 Kč

26. 12. sobota 19:30

JURSKÝ SVĚT
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / USA / 2015 / 125 min
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna
Hammonda. Od té doby se ale mnohé změnilo, Jurský park jede na plné obrátky,
ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků. Jenže vedení parku stále hledá
nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. Hrají: Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson, ...
POHÁDKY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23. 12. středa 17:00
vstupné 30 Kč
ROSA & DARA A JEJICH VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / Česko / 2016 / 60 min
Animovaný seriál pro celou rodinu. Sedmiletá dvojčata Rosa a Dora zažívají spolu
s rošťáckým psem Laikem, úžasnou babičkou vynálezkyní a dědou, co dokáže všechno
opravit, napínavá dobrodružství, díky kterým se dozví spoustu zajímavých věcí o světě
kolem nás.
26. 12. sobota 17:00
vstupné 30 Kč
Jo Nesbø: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Rodinný / Norsko / 2014 / 87 min
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina
s ohnivými vlasy jménem Bulík. Bulík v roli asistenta doktora Proktora zjistí, že jeho
nejnovější vynález, prášek proti prdění, nefunguje, vnukne mu myšlenku, že by měl
vynalézt prášek fungující přesně opačně...

2. 1. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

POPELKA
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA / Velká Británie / 2015 / 114 min
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po
smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své
nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger)

a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně. Když ale Elčin otec nečekaně zemře,
Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny...
3. 1. neděle 17:00

vstupné 30 Kč

LEGO: BATMAN
Animovaný / Dobrodružný / USA / 2013 / 71 min
Oslava na počest gothamského Muže roku Bruce Waynea se v mžiku změní v chaos,
když na scénu vtrhne Joker bok po boku s partou ničemů, jako jsou Riddler,
Catwoman či Two-Face. Temný rytíř se dává do díla, aby se vypořádal s nezvanými
hosty, jenže jeden z přítomných zločinců mu uniká – Lex Luthor....

CO SE U NÁS UDÁLO?
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 14. 11. 2015 se uskutečnilo další vítání občánků města Jáchymova. Tentokrát
přivítal nové občánky pan starosta. Popřál dětem šťastný a spokojený život,
a rodičům, aby jim děti dělaly jen samou radost. Vítali jsme tři občánky za druhé
pololetí. Krásný program pro všechny přítomné nacvičily a předvedly děti z místní
mateřské školky. Poděkování patří paní učitelce Haničce.

REKLAMA

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V pátek 13. listopadu jsme uspořádali večerní akci po jáchymovských kopcích.
Vyzbrojeni svítícími tyčinkami a čelovkami jsme se vydali pod Klobouk a Císařskou
alejí na hřiště Na Valech. Cestou jsme viděli tajemné oči divokých zvířat, zahráli si
několik typicky nočních her, ukázali si význam reflexních prvků na oblečení a na
nočním Jáchymově zkoušeli orientaci. V cíli na děti čekaly svítící poklady se sladkým
překvapením. Na závěr jsme ještě podle zvuku hledali robotického cvrčka. Byla to
zajímavá akce!
Již tradičně budou skauti ze střediska Arnika také letos roznášet po Jáchymově
Betlémské světlo. Přijďte si připálit z plamínku lidské sounáležitosti a vánoční
pohody. Ptáte se kdy a kam?
Ve čtvrtek 24. prosince v 9:00 - 9:15 před zdravotní středisko, v 9:30 - 9:45 před
Mincovnu, 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 2015
všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov
přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska

OZNÁMENÍ
Z důvodu vánočních svátků přijímáme ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY DO LEDNOVÉHO
ZPRAVODAJE 2016 nejpozději do 18. 12. 2015 Příspěvky došlé po tomto datu
uveřejníme až v únorovém vydání Zpravodaje. Děkujeme za pochopení.
IKC Jáchymov.

HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
V říjnu dokončily děti Krajskou ligu a přihlásily se do nového ročníku celostátní hry
Plamen 2015/16. V novém ročníku budou soutěžit dvě družstva mladší kategorie,
jedno družstvo starší kategorie. Mají za sebou již branný závod a štafetu dvojic, kde
po podzimním kole je starší družstvo na čtvrtém místě, mladší družstva na místě
šestém a desátém. V krajské lize se starší družstvo umístilo také na čtvrtém místě,
mladší družstvo na místě osmém. Přípravka se umístila na místě čtvrtém. Po náročné
sportovní sezoně se děti na schůzkách zabývaly úplně opačnou zábavou. Pro relax
vyráběly rodičům panáčky a chobotničky z bavlnek, adventní věnečky a růžičky.
Pomalu připravují vystoupení na Výroční valnou hromadu. V prosinci je čekají
halové závody v Sokolově, a tak první dvě prosincové schůzky věnují opět opakování
a tréninkům. Svou sezonu ukončili také dorostenci a dorostenky. Na závěr
karlovarské ligy se umístila děvčata na prvním místě a v celkovém závěrečném
poháru na místě šestém mezi ženami. Dorostenci a starší žáci se také zúčastnili
soustředění dorostu Karlovarského kraje, které se konalo na Mariánské na chatě
U Vytásků. Soustředění bylo zaměřeno na zimní přípravu.

Z činnosti SDH
Členové SDH pomáhali na pořádání velice zdařilé akce Haloween. Ženy a muži také
zakončili Krajskou ligu v požárním sportu. K velikému překvapení všech se naši muži
po několikaleté odmlce dostali až do finále a u Intersparu se probojovali v celkové
tabulce Krajské ligy v úplně nové sestavě na třetí místo. Toto místo na „bedně“ jim
dodalo odhodlání si zasportovat také v nové sezoně a bojovat o přední místa
v okresním kole. No mají mezi sebou již kluky z dorostenecké kategorie, tak uvidíme.
Držme jim palce, ať jim odhodlání vydrží. Družstvo žen v pohárové závěrečné soutěži
u Intersparu obsadilo třetí místo a v celkovém hodnocení by obsadily také třetí místo,
ale bohužel nesplnily počet odjetých závodů. Tuto podmínku splnila pouze dvě
družstva žen. V měsíci listopadu dospěláci uklidili překážky, zazimovali soutěžní
hadice a budou se věnovat fyzické přípravě. Spolu se členy jednotky pomohli
vymalovat a uklidit požární zbrojnici – klubovnu, a zrekonstruovat kuchyň.

Z činnosti JSDH
Členové jednotky provedli v těchto měsících zazimování a kontrolu techniky před
zimou. Uklízeli garáže. Pokračovali v podzimním školení jednotky, procvičovali
dýchací techniku. Z dotace byly zakoupeny dva nové dýchací přístroje značky Dräger,
na tyto přístroje bylo uspořádáno školení ve spolupráci z HZS Karlovy Vary.
Jednotka vyjížděla v říjnu a listopadu dvakrát k požáru komínu, jedenkrát na požár
lesa, požár v Korunní, přivolána byla na záchranu topícího se psa, ale bohužel již
pozdě, na úklid padlého stromu při první várce sněhové nadílky a jednou jednotka
asistovala u přistávání vrtulníku při zranění cyklistky.
Za SDH Jáchymov
jednatelka Anna Plačková

