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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 co bylo, aneb z titulní strany
 k věci
 ceník za odvoz odpadu

 jízdní řád autobusů
 rada města
 Hledá se Yetti

o Z města

kultura

CO BYLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvěcení vánočního stromu v letošním
roce provázela ledová královna od
samého
rána.
Již
při
přípravě
v dopoledních hodinách se celé náměstí
před kostelem, a nejen náměstí, celé
město a část naší republiky, zalilo silnou
ledovkou. I přesto se akce uskutečnila,
nikdo se nezranil, nikdo si nic nezlámal.
Rozsvěcení začalo v 16.00 hodin.
Zahájila jej skupina Band 3 krásnými
předvánočními písněmi. Poté byla
vybrána nezávislá porota pro hodnocení
nejlepší vánočky. Vánočky byly pouze
dvě, ale i tak byl výběr náročný. Vyhrála
vánočka paní Lucie Dvořákové. Moc
blahopřejeme ještě jednou. Před kostelem
pokračovalo vystoupení dětí z MŠ, které
jako vždy sklidilo veliký úspěch. Po
vyhlášení vítěze vánočky přišly na scénu
děti ze ZŠ. Jejich pořad byl, z důvodu
ledového počasí a zmrzlého deště,
malinko zkrácen. Také Anděl se bál

v mrznoucím dešti letět dolů, a tak se
najednou objevil na cinkání zvonečků
našich dětí mezi nimi. Co se ale nestalo,
Anděl zapomněl světélko! Děti ale
pohotově světélko volaly a cinkaly
zvonečky, až se světélko k nám z nebe
sneslo a Anděl mohl rozsvítit stromeček.
Poté pokračovala kapela s vánočními
písněmi. Všichni návštěvníci si mohli
zakoupit něco dobrého, něco zajímavého,
adventního, anebo si mohli zajít na
informační centrum, kde byly tvořivé
dílničky a vánoční výstava pro vaši
inspiraci.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří to nevzdali a vydrželi ve svých
stáncích, anebo se přišli jen tak podívat.
Za IKC Jáchymov Vám přeji krásné
a pohodové Vánoce. Hodně zdraví
v novém roce.
Anna Plačková

Slovo místostarosty

Z města o

K VĚCI
Vážení spoluobčané,
doufám, že jste si čas Vánoc užili v klidu
a té správné vánoční pohodě, bez
zbytečných stresů a napětí. V listopadu
jsem byl zvolen místostarostou města
Jáchymova a jsem na to jako místní rodák
patřičně hrdý. Jelikož mi na městě
i místních lidech velice záleží, považuji
za důležité, abych se za svou práci
nemusel nikdy stydět a vždy se mohl
zpříma každému podívat do očí. Jsem
připraven pro občany pracovat, jak
nejlépe dovedu, a nechci a nebudu se
vyhýbat i případné kritice, protože
i z kritiky je možné se ponaučit, vzít si to
dobré a možné chyby již neopakovat.
Město Jáchymov připravuje pro rok 2019
pokračování revitalizace na náměstí
Republiky, rekonstrukci v ulici Husova,
v neposlední řadě i dokončení již
započatých a nedokončených prací roku
2018 na náměstí Republiky, tedy
dokončení chodníku pod radnicí směrem
k ulici Hornická a dále k napojení již
vybudovaného
chodníku
k ulici
Dukelských hrdinů.
Známe naše město a je nám všem
jasné, že tyto stavby po nějakou dobu
velice negativně ovlivní život, dopravu ve
městě, a proto prosím o shovívavost,
trpělivost a určitý nadhled. Věřím, že
všechny kroky, které společně uděláme
a zvládneme, budou jen ku prospěchu
a v neposlední řadě vrátí městu jeho

hrdost a nám občanům se bude žít zase
o něco lépe. Chtěl bych Vás požádat
o aktivní přístup, pokud zjistíte, že by
něco nemělo význam a smysl, abyste si
toto nenechávali pro sebe, ale upozornili
nás ve vedení radnice a to písemně či
osobně,
abychom
minimalizovali
případné chyby na stavbách, které by se
pracně odstraňovaly. Nabízí se tu otázka
– platí-li si projektanty, odborníky, proč
bych já občan měl něco řešit? Nikdo
nemá patent na rozum, projektant tu
mnohdy nežije a nezná naše problémy
v různých ročních obdobích, a proto
chceme hledat co možná nejlepší řešení
společně s Vámi, občany.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí,
pracovních a životních úspěchů v roce
2019.
František Holý

o Z města

MěÚ

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
2. zasedání rady města ze dne 26. listopadu 2018:
 zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku v rámci projektu Montánní kulturní
dědictví č. projektu 100265914 – Vybavení expozice knihovny latinské školy – část
2(audiovizuální technika) ve smyslu § 127, odst. 2 d) zákona 134/2016, kdy
vybraný dodavatel předložil ekonomicky nevýhodnou nabídku, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto
důvody zadavatel způsobil či nikoliv
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele nábytku v rámci projektu
Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 – Vybavení expozice knihovny
latinské školy – část 1, firmu REVYKO s r.o. se sídlem Vídeňská 405, Praha 4,
IČO: 49245651 za cenu 2.880.337,90 Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo
3. zasedání rady města ze dne 29. listopadu 2018:
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci přeložky zařízení distribuční
soustavy č. Z S24 12 8120052829 v ul. Palackého
 schválila nabídku firmy AC Consult na projekční práce související s rozdělením
stavby Rekonstrukce komunikace v ul. Palackého na 4 části za cenu 82. 250,- Kč
bez DPH
 schválila Rámcovou smlouvu řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná
a opuštěná zvířata nalezená v k.ú. Jáchymov
 doporučuje ZM schválit návrh městské vlajky, vycházející z tinktur historického
znaku města a užívané od dvacátých let minulého století. Vlajku tvoří tři vodorovné
pruhy, modrý, červený a žlutý
4. zasedání rady města ze dne 13. prosince 2018:
 bere na vědomí Studii „Chodník a zpevněné plochy Tř. Dukelských hrdinů – západ“
v předložené podobě
 schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 37.582,Kč se společností Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s., IČ: 29094038, se
sídlem náměstí Republiky, 362 51 Jáchymov
 odkládá do příštího jednání RM žádost firmy SaM, Máchova 1129, 470 01 Česká
Lípa o prodloužení termínu ukončení stavby „I/25 Jáchymov průtah II. etapa“
 schválila Smlouvu o poskytování regionálních služeb uzavřenou mezi Městem
Jáchymov a Krajskou knihovnou Karlovy Vary, p.o., se sídlem Závodní 378/44,
Karlovy Vary a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila Městu Ostrov prodloužení zápůjčky renesančních tisků z Latinské
knihovny (Lc 008, Lc 068, Lc 105, Lc 111, Lc 207), a to do konce roku 2019
Zpracovala: Hynková

oznámení

Z města o

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE

YETTI HLEDÁ POMOVNÍKY

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

Rok se s rokem sešel a nás čeká další
ročník, dětmi tolik oblíbené akce, Hledá
se Yetti. Pokud jste hraví, máte rádi děti,
zimu a nebojíte se lumpáren, přijďte
nám pomoci na jednotlivá stanoviště.
V případě zájmu se přihlaste u nás,
v Informačním a kulturním centru.
Informativní schůzka účinkujících
proběhne v pátek 4. 1. 2019 od 16.00
hodin v IKC. Děkujeme za pomoc.

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2019
Velikost

Svoz

Svoz

Svoz

Svoz

nádoby
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

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

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

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

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. 2019 DO 15. 2.
2019 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá
splátka je splatná do 15. 7. 2019 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.

OMEZENÍ PROVOZU
INFORMAČNÍHO CENTRA
1. 1. 2019 úterý – zavřeno
2. 1. 2019 – 3. 1. 2019 zavřeno
(INVENTURA)

PLES MĚSTA JÁCHYMOVA
Městský ples se uskuteční v sobotu
9. 2. 2019. Předprodej vstupenek bude
zahájen v pátek 25. 1. 2019 v IKC
Jáchymov. Rezervujte si místa včas.

o Kultura

co se u nás událo

ČERTOVSKÉ HRÁTKY, aneb Pekelná kniha promluvila
No co vám budeme povídat? Čerti, kam
se podíváš! V neděli 2. 12. jsme se sešli
v kavárně Kulturního domu se spoustou
malých nedočkavců, kteří netrpělivě
čekali, až přijde Mikuláš se sladkými
balíčky. Aby nám čas rychleji utekl,
zahráli jsme si zajímavé hry, potrápili
hlavičky a hlavně si zatančili. Děti byly
skvělé, a když do sálu vběhl opravdu
ošklivý čert – Lucifer, nejdříve se
rozbrečely, ale pak už si statečně přišly
poslechnout ortel Pekelné knihy hříchů.
„Zlobivce“ jsme zavřeli do klece a někteří

museli své hříchy dokonce i odcvičit!
Všichni do jednoho ale Mikulášovi slíbili,
že se polepší a tak i ti opravdu zlobiví
nakonec dostali mikulášské dobroty.
Chtěli bychom tímto poděkovat rodičům,
kteří se zapojili do her a své ratolesti
podpořili. Pevně doufáme, že prťátka už
dudlíky nechtějí, že děti neodmlouvají
a uklízí si pokoje .... no a jestli ne, tak
nám je přiveďte!
Za IKC Petra Javůrková

školní noviny

Z města o

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJI
VŠEM DĚTEM A ŽÁKŮM,
KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI
SLAVNOSTNÍHO
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ V JÁCHYMOVĚ.
DĚKUJI TAKÉ
PEDAGOGICKÝM
PRACOVNICÍM, KTERÉ
VYSTUPUJÍCÍM VĚNOVALY
HODNĚ ČASU A NADŠENÍ.
Mgr. Drahuše Nováková, ŘŠ
VELKÁ GRATULACE
Velká gratulace Kateřině Albrechtové
žačce 9. třídy za
krásné třetí místo v
literární a výtvarné
soutěži o cenu Jiřího
Šedého "Nejsem na
světě sám."

Kateřina se již podruhé umístila na
pěkném třetím místě.
Gratulujeme, P. Prokůpková

o Z města

školní noviny

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE – 9. TŘÍDA
Neobyčejnou adventní invenci a odolnost
projevili žáci 9. třídy jáchymovské
základní školy. Sepsali a nastudovali
divadelní jednoaktovku Nejkrásnější
Vánoce: příběh o nezdařeném božím
plánu na záchranu Jáchymova. Kateřina
Albrechtová, Diana Nguyen a Jiří Kaucký
za dlouhých listopadových večerů
vyrobili kulisy a rekvizity, herci (kromě
výše zmíněných kulisářů Viktor Lašman,
Lukáš Plíhal, Kristian Nguyen, Natálie
Spůrová, Natálie Týčová, Matěj Vojtek,
Filip Kaucký, David a Tomáš Sisrovi)
pod
režijním
vedením
Václava
Novotného
během
dvou
týdnů
představení nacvičili. Premiéra proběhla
4. prosince v lázních za poněkud
ztížených podmínek: celý den lilo jako

z konve, takže se herci museli vměstnat
na pidijeviště i s betlémem, což je
poněkud omezilo v rozletu. Při stavění
kulis navíc musely děti čelit hrozbám
lázeňské funkcionářky v kožešinové
čepici, která chtěla navzdory okolnostem
dodržet harmonogram, místo aby
dohlédla na zapojení všech mikrofonů
a vánočního stromečku, který tam stál
smutně zhaslý. Ale divadelníci se nedali
zmást ani odradit a premiéru skvěle
odehráli. 18. prosince zajeli s Nejkrás nějšími Vánoci do Domova na Mariánské
a 20. prosince je předvedli svým
spolužákům v rámci školní vánoční
besídky.
Mgr. Markéta Kořená, PhD.

školní noviny

Z města o

ČERTOVSKÉ RADOVÁNKY
Do mateřské školy přišel Mikuláš
s čertem ve středu 5. 12. dopoledne. Děti
se od rána velmi těšily. Na tvářích dětí,
které si nebyly jisté mírou zlobení, byly
vidět obavy. Ty odvážnější šly zazpívat či
zarecitovat Mikuláši a po očku sledovaly
čerta. Nakonec vše dobře dopadlo,
balíček s ovocem a sladkostmi dostali
všichni, čert odešel s prázdným pytlem
a Mikuláš popřál krásné Vánoce
a napřesrok na shledanou.
Učitelky MŠ

o Kultura

muzeum

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mine ralogie 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 radono vého lázeňství a dobová lékařská
ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika téma tických 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, pro školy 40 Kč.

Otevřeno st-ne 9-17 hodin
www.kvmuz.cz

Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 1. - 15. 1. zavřeno
od 16. 1. otevřeno

PŘEDNÁŠKA: Historie a současnost velkých šelem v Krušnohoří
sobota 19. 1. 2019, začátek v 17.00 hodin
Přednášející Vít Tejrovský z Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech
a Jan Matějů, zoolog Muzea Karlovy Vary představí šelmy Krušnohoří dříve a dnes.
Střípky z historie výskytu vlka, rysa a medvěda v Krušných horách uvede Jan Matějů,
současnou situaci výskytu velkých šelem - především vlků v Krušnohoří přiblíží Vít
Tejrovský.
Zájem o velké šelmy provází člověka od nepaměti. V minulosti představovaly pro člověka
konkurenci, která ho mohla i ohrozit na životě a znalost jejich teritoria a zvyků byla
klíčová pro přežití. Časy se změnily a velké šelmy utrpěly v zápase s lidskou společností
drtivou porážku. Přesto však v tom jak vnímáme velké šelmy přetrvává kromě zvědavosti
a respektu i trocha zášti.

knihovna

Z města

o

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 – 12, 00
13,00 – 16,00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 24. 1. 2019
10,00 – 11,00 hod.
Neděle 27. 1. 2019

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

REVIZE
Upozorňujeme naše čtenáře, že knihovna bude od 1. 2. do 28. 2. 2019 UZAVŘENA
z důvodu pravidelné revize. Omlouváme se za komplikace a veškeré výpůjčky končící
v průběhu měsíce února Vám automaticky prodloužíme.
VU3V
Univerzita třetího věku zahajuje letní semestr 5. 2. 2019 od 10:00 v zasedací místnosti.
Přijďte si k nám rozšířit své znalosti a vzdělání. Těšíme se na Vás.
Šťastný vstup do nového roku Vám přeji
Vaše knihovnice
co se u nás událo

Sport o

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU III. ročník
15. prosince se konal již třetí ročník
Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Přihlásilo se celkem 19 účastníků
v kategoriích: mladší dívky, starší dívky,
starší chlapci, muži. V kategorii mužů
jsme mohli vidět velice zajímavé zápasy a
super výměny. Pro všechny bylo
připraveno malé občerstvení. Vítěze
jednotlivých kategorií jste mohli průběžně

sledovat na fb města. Děkuji paní
ředitelce ZŠ za zapůjčení tělocvičny
a hasičům za přípravu malého občer stvení. Tak zase za rok. A ti co to
přehlédli, anebo se nestihli přihlásit,
prosím sledujte naše stránky, Zpravodaj
a také výlepové plochy.
Za IKC Anna Plačková

o Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
RADIUM PALACE

NOVOROČNÍ KONCERT - RICCIO QUARTET

sál
1.1. úterý
v 20.00 hod.

Koncert klasické hudby v podání mladých nadaných
absolventů Pražské a Teplické konzervatoře, Radky
Ondráčkové, Aliny Hlavaté, Martina a Martina Ondráčka.
Program: W. A. Mozart, B. Britten, J. Fiala ...
Vstupné zdarma

CURIE

NOVOROČNÍ GALAKONCERT

kavárna
1.1. úterý
v 19.30 hod.

Radka Sehnoutková – soprán. Klavírní doprovod Táňa
Vaněčková. V programu uslyšíte známé písně z muzikálů,
árie z oper a operet A.Dvořáka, J. Strausse, F. Lehára,
E. Morricone, L. Bernsteina, B. Lane, A. L. Webbera a další.
Vstupné zdarma

BĚHOUNEK

NOVOROČNÍ HARFA

zimní zahrada
1.1. úterý
v 15.30 hod.

Nový rok plný kouzelných tónů harfy a příjemného
rozjímání navodí harfistka Kateřina Ševčíková. Na koncertě
zazní klasická hudba, pop, filmové balady, také irské,
skotské a orientální melodie pro harfu.
Vstupné zdarma

KOSTEL SV. JÁCHYMA

NOVOROČNÍ VARHANNÍ KONCERT (S TRUBKOU)

4.1. pátek
v 19.30 hod.

Slavné skladby mistrů baroka zazní v podání předních
českých umělců. Michaela Káčerková - varhany, Karel
Vencour - trubka, Státní opera Praha. Program: J. S. Bach,
G. F. Händel, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, T. Albinoni.
Vstupné 230,- Kč

CURIE

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

kavárna
6.1. neděle
v 19.30 hod.

Koncert populárních melodií. Od „Bacha po Vlacha‘‘.
V podání složení Vladislav Liněckij - housle, Iveta
Madarasová - klavír.
Vstupné 130,- Kč

RADIUM PALACE

SLAVNOSTNÍ OPERNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI
RUSKÝCH VÁNOC

sál
7.1. pondělí
v 20.00 hod.

Koncert vynikající operní pěvkyně (mezzosopranistky)
Elišky Weissové. Doprovodí jí charismatický tenor Juraj
Nociar a Martin Marek - klavír.
Vstupné 180,- Kč

léčebné lázně

Společenský život o

CURIE

EDITH PIAF ŠANSONY

kavárna
15.1. úterý
v 19.30 hod.

v podání Stanislavy Knejflové. Hudební doprovod Josef
Škulavík.
Vstupné 140,- Kč

CURIE

HANA ROBINSON

kavárna
22.1. úterý
v 19.30 hod.

Hana Robinson, původem rodačka z Brna, dnes známá
zpěvačka a skladatelka. Koncert plný jazzové hudby,
šansonu a pohody.
Vstupné 140,- Kč

RADIUM PALACE

HUDEBNÍ KOKTEJL - OPERA, OPERETA, FILMOVÉ
MELODIE, MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ A ŠANSONY

sál
24.1. čtvrtek
v 20.00 hod

Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech
hudebních žánrů. Představí se mimořádně talentovaná česká
sopranistka Jana Štěrbová.
Vstupné 150,- Kč

CURIE

COUNTRY VEČER

kavárna
29.1. úterý
v 19.30 hod.

S country kapelu Bankrot. Těšíme se na Vás.

RADIUM PALACE

MUSICA DOLCE VITA

sál
31.1. čtvrtek
v 20.00 hod.

se věnuje interpretaci hudby všech stylových období
a prezentuje se širokou škálou tematických koncertů.
Účinkující: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie
Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa.
Vstupné 150,- Kč

Vstupné 140,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALET
KULTURNÍ DŮM

BALET

JUNIOR

-

TANEČNÍ

CENTRUM

PRAHA

sál
25.1. pátek
v 19.30 hod.

Snění, Opus 13, New Begining, Carioca (fragment So in
Love). Délka 75 min.
Vstupné 190,- Kč

o Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
14.1. pondělí a
28.1. pondělí
v 19.30 hod

RADIUM PALACE

bar
21.1. 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.
Vstupné zdarma
PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH
CHOROB

V přednášce se dozvíte informace o doplňkovém programu
lázní, jak můžete omezit dopad chemických léků a chybné
životosprávy na lidský organismus. Přednášející: Ing. Klára
Fialová. Jedná se o neprodejní akci informativního
charakteru.
Vstupné zdarma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------KURZY
KULTURNÍ DŮM

KERAMICKÝ KURZ

1. patro, salonek
14.1. pondělí
v 15.00 hod

Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci
s hliněnou hmotou. Pod Vašima rukama se změní Nic
v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou
pýchu nad vším tím úspěchem ...
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC

1. patro, salonek
21.1. pondělí
v 15.00 hod

Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou
zahrnuty v ceně. Odborné vedení Marie Kordaničová.
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO

1. patro, salonek
28.1. pondělí
v 15.00 hod

Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do
dřeva, vytvoříte si zajímavý doplněk do domácnosti, který
bude zároveň jedinečným uměleckým kouskem.
Vstupné 200,- Kč

skauti

Z města o

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V neděli 16.12. jsme jeli na ostrovské
nádraží vyzvednout Betlémské světlo.
Světýlko jsme více než týden opatrovali,
aby bylo připravené ke štědrodennímu
roznosu.
Na Štědrý den dopoledne 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, 3 skauti a 3 benjamínci. Na místa
setkání si světlo přišlo připálit 24 lidí,
dále jsme navštívili asi 12 domácností,
svíčku jsme zapálili také na hřbitově.

Kamarády byl roznos světla zajištěn
rovněž na Suché.
Věříme, že jsme s plamínkem světla
Betlémského přinesli do Vašich domác ností i trochu té vánoční pohody. Těšíme
se na setkání opět za rok!
Informace o naší činnosti naleznetete na
facebooku: arnikajachymov.
Fotografie pak ve střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2019
Tomáš Barth
vedoucí střediska

o Z města

hasiči

SPORT

V prosinci se naši nejmladší zúčastnili posledních letošních závodů. Těmi byla Sokolovská
hala, běh na 60m s překážkami a trojákování pro dorostence. Zastoupení jsme měli ve
všech kategoriích. V přípravce jsme dokonce měli zastoupení také na všech třech prvních
místech. První místo obsadila Barborka Burková, druhá byla Helenka Hradilová a třetí
místo patřilo úplnému nováčkovi Lucince Nguyen. V kategorii chlapců se na druhém
místě umístil Adam Matis. V mladší kategorii dívek se na prvním místě umístila Jitka
Kneiflová a třetí místo obsadila Magdalenka Peteříková. V mladších chlapcích o vteřinu
uniklo prvenství Davidu Boudnému a umístil se na druhém místě. V kategorii starších
chlapců máme úplné nováčky a ti se umístili v první patnáctce. V kategorii dívek si čtvrté
místo vybojovala Pavla Peteříková, páté místo obsadila ve své premiéře v této kategorii
Jitka Kneiflová a Verunka Svitáková obsadila místo sedmé. V každé kategorii bylo na start
přihlášeno cca 30 závodníků. Odpoledne se pokračovalo v trojákování – to je zkrácená
disciplína v běhu na 100 metrů s překážkami, ale vzhledem k tomu, že nemáme v celém
kraji tak dlouhou a vysokou halu, tak se běží pouze technická část a to je spojování hadic,
rozdělovač a cíl. I zde jsme měli svá želízka. Je to úplně nové družstvo závodníků, kteří
v této kategorii začínají. Ale i přesto jsme s jejich výsledky spokojeni. V kategorii
dorostenek se Pavla Peteříková umístila na pátém místě a Veronika Svitáková na místě
devátém. Dorostenci na své premiéře dosáhli pouze na místa za první desítkou. Matěj
Novotný obsadil 12. místo a Dominik Dvořák 14. místo.

hasiči

Z města o

SDH
SDH připravilo pro děti vánoční
a Mikulášskou besídku, která se konala
18. 12. 2018 v hasičárně. Také pomáhali
při Mikulášské, kterou pořádalo Informa -

ční a kulturní centrum spolu s městem
druhého prosince. Pro děti byly
připraveny drobné dárky a dárkové
balíčky.

JEDNOTKA
Jednotka k 17. 12. vyjížděla k padlému
S CAS Mercedes byli na technické
stromu na Novém Městě. Členové
kontrole a uspěli na výbornou. Provádějí
jednotky opravují střechu na požární
se kondiční jízdy a také pomohli dětem
zbrojnici, která se propadla. Pokračují
uklidit překážky.
v udržení
akceschopnosti
jednotky.
.
Přeji všem spokojený a plný zdraví nový rok 2019
Anna Plačková

o Placená inzerce

léčebné lázně

pro děti

Kultura o
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