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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 co bylo, aneb z titulní strany
 novelizace vyhlášek
 500 let tolaru

 ceník svozu odpadu
 Knihovna Latinské školy
 z archivu Zpravodaje

Z města

slovo starosty města

Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhla v našem městě celá řada staveb v takovém rozsahu, jako nikdy
v minulosti. Přes mnohé potíže s jejich realizací na jedné straně a s pomocí přírody, která
k nám byla s pozdním nástupem zimy velice přívětivá, na straně druhé, se nám stavby
podařilo dokončit. Tedy alespoň v tom rozsahu, který byl naplánován. Bohužel ne všechny
k naší a hlavně Vaší úplné spokojenosti. Týká se to hlavně 3. etapy Revitalizace náměstí
Republiky, kde i přes náš záměr a snahu před zimou komunikaci otevřít, zůstane z větší
části uzavřená. Problém vyvstal s průjezdem tříosých autobusů, které už v Jáchymově
jezdit neměly, bohužel skutečnost je jiná. Situace dopravního řešení bude vyvěšena na
vývěskách a stránkách města.
Ostatní stavby byly dokončeny v plánovaném rozsahu, zazimovány a na jaře se dočkají
dalšího pokračování.
Uplynulou neděli 15. prosince byla slavnostně otevřena expozice Latinské knihovny
umístěná v suterénních prostorech naší starobylé radnice. Tímto dnem byly završeny více
než 3 roky trvající práce. Město Jáchymov tímto získalo další příležitost, atrakci pro
návštěvníky našeho města, kde v nádherných prostorech vznikla možnost nahlédnutí na
skvosty z historie našich předků. Pro veřejnost se tato expozice otevře 6. ledna 2020.

Závěrem bych Vám chtěl popřát pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce.
Ing. Bronislav Grulich

MěÚ

Z města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
24. zasedání rady města ze dne 28. listopadu 2019:
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Jáchymov fy Miloš
Kratochvíl, lesnické, zahradnické, zemědělské úklidové práce a služby, Nové
Stanovice 1, 360 01 Karlovy Vary, a prodlužuje tímto termín ukončení prací do
15. 12. 2019
 schválila Dodatek č. 1 uzavřený mezi Městem Jáchymov a spol. BORRY BUILD
s.r.o., Třešňová 1739, 432 01 Kadaň, na prodloužení termínu ukončení stavby
„Rekonstrukce venkovního schodiště Radnice v Jáchymově – 2. etapa – úprava
podesty Radnice do 5/2020
 schválila v rámci Zimní olympiády dětí a mládeže 2020 pořádání závodů
v lyžařském orientačním běhu v prostorech okolo areálů Eduard a Jahodová louka
pořádaných 20. – 24. 1. 2020
 schválila cenovou nabídku na zpracování povinného energetického auditu pro
objekty (MěÚ, ZŠ, DPS). Nabídku zaslala spol. PKV Build, s r.o. se sídlem
Pražákova 1008/69, Brno – jih
 termíny pro konání svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ Jáchymov pro rok 2020
 doporučuje ZM schválit Smlouvu o zajištění veřejného osvětlení č. 19410367, mezi
Městem Jáchymov a spol. ČEZ energetické služby, s r.o., se sídlem Výstavní
1144/103, Vítkovice, Ostrava
 Schválila Dodatek č. 2 uzavřený mezi Městem Jáchymov a spol. AZ Sanace a.s., se
sídlem Pražská 53, Ústí n./Labem, na prodloužení termínu realizace stavby:
„Rekonstrukce opěrné zdi, stará mincovna, Jáchymov“, a to do 31. 12. 2020
25. zasedání rady města ze dne 12. prosince 2019:
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce komunikace ulice
Husova Jáchymov, firma Street line s.r.o. se sídlem Chodovská 395/8, 360 06
Karlovy Vary, IČO 291 04 823 s tím, že cena díla je snížena o 564.722,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Nová cena
díla činí 6.283.265,24 Kč bez DPH
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu Oprava komunikace Boženy
Němcové, p.p.č. 4982/1, Jáchymov, firma Street line s.r.o. se sídlem Chodovská
395/8, 360 06 Karlovy Vary, IČO 291 04 823 s tím, že cena díla je snížena
o 7.442,77 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Dodatku
č. 1 Smlouvy o dílo. Nová cena díla činí 597.614,28 Kč bez DPH
 souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na tř. Dukelských hrdinů s tím,
že parkování se zřizuje pro příslušníky PČR OO Jáchymov bezúplatně a na dobu
1 roku
 ukládá OHS dořešit havarijní stav objektu čp. 896 v ul. 5. května v Jáchymově a do
příštího jednání RM předložit návrh
Zpracovala: Hynková
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oznámení

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2020
Velikost
nádoby
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

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

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

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

Svoz
2 x týdně
47.824,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní: svoz v sudé týdny
38 x ročně: zahrnuje svoz:
od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně
SPLATNOST od 1. 1. 2020 do 15. 2. 2020, nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2020 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo
frekvence svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to
k 30. 6. a 31. 12. běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se
o změnu v souvislosti s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu
nebo zvýšením frekvence svozu.

NOVELIZACE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK MĚSTA
S platností od 1. 1. 2020 dochází
k novelizaci Obecně závazných vyhlášek
Města Jáchymov, a to:
OZV č. 1/2019 o místním poplatku
z pobytu (touto OZV se ruší OZV č.
3/2004, o místním poplatku za lázeňský a
rekreační pobyt a o místním poplatku
z ubytovací kapacity ze dne 14. 4. 2004.
Sazba poplatku od 1. 1. 2020 činí 21,- Kč
za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku. Plátcem
poplatku je poskytovatel úplatného

pobytu, který je povinen vybrat
a odevzdat poplatek od poplatníka).
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Novelizované vyhlášky budou zveřejněné
na internetových stránkách Města
Jáchymov, ve zpravodaji, na úředních
deskách
města
a
k nahlédnutí
v informačním centru města.

mohlo by vás zajímat

Olympiáda dětí a mládeže

POZOR ZMĚNA
Místní poplatek z pobytu
Z důvodu změny zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. dochází k zániku
poplatku za rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, a to ke dni 31. 12. 2019.
Od 1. 1. 2020 se zavádí nový poplatek, a to místní poplatek z pobytu.
Místní poplatek z pobytu činí 21,- Kč za každý i započatý den pobytu s výjimkou dne
jeho počátku.
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu je nutné zaslat do 15. 1. 2020 na
MěÚ Jáchymov, nebo na e-mail: trylcova@mestojachymov.cz.

Z historie

čtení na neděli

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Městské muzeum v jubilejním roce města
Otevřením nové instalace městského
muzea v budově bývalé Královské
mincovny, byla splněna první etapa
budování
muzea,
o
kterém
předpokládáme, jak tomu konečně
nasvědčuje zájem návštěvníků Jáchymova
v létě letošního roku, že se stane
přitažlivou atrakcí turistického ruchu.
Muzejní sbírky budou ještě v letošním
roce doplněny geofyzikálními přístroji,
předváděnými v provozu a lázeňské
oddělení obohaceno o přístroje věnované
ředitelstvím Čs. státních lázní.
Součástí muzea bude od příštího roku
hřbitovní kostelík Všech svatých, jehož
nákladná restaurace se právě dokončuje.
Veřejnosti budou tak zpřístupněny jeho
velmi cenné poklady renesančního umění,
zejména hlavní oltář z okruhu Lukáše
Cranacha st. Počítá se rovněž s využitím
tohoto objektu pro pořádání koncertů
staré hudby.
V renesančním patricijském domě čp. 143
na Hornickém náměstí bude otevřena
výstavní síň. Vedle soch, obrazů a grafiky
bude sloužit také pro výstavy fotografií.
Ve spolupráci s n.p. Fotochema budou
v ní pořádány výstavy předních našich i
zahraničních fotografů.
V jubilejním roce města, dolů a lázní
hodláme upravit a veřejnosti zpřístupnit
oba dvory mincovny. V prvním nádvoří
budou umístěny empírové náhrobky
předních
jáchymovských
horních
úředníků,
v minulosti
bohužel
z neporozumění poškozené. V druhém
nádvoří a v prostoru za mincovnou, kde je
pěkná renesanční zahradní terasa, chceme

rekonstruovat dřevěné stroje a zařízení,
jež se používala v minulosti na
jáchymovských dolech. Vedle gáblu,
jehož obrázek přinášíme na 3. straně
obálky, bude to rumpál, stoupy, zařízení
pro větrání dolů. Správa muzea vděčně
uvítá a přijme jakoukoliv pomoc při
rekonstrukci těchto zařízení. Jedná se
hlavně o tesaře a truhláře, kteří by
v zimním období pomohli tyto stroje
v dílnách muzea vyrobit.
Doufáme, že se nám podaří prosadit, aby
již v letošním jubilejním roce se do
Jáchymova vrátila slavná jáchymovská
latinská knihovna, zapůjčená v roce 1957
na deset let do Muzea knihy ve Žďáru nad
Sázavou. Rovněž tento světový unikát
bude přitažlivým obohacením našeho
muzea.
Správa muzea děkuje při této příležitosti
všem občanům města, kteří jakýmkoliv
způsobem pomáhají muzeum budovat a
prosí i ostatní, aby také oni podle svých
možností pomohli při jeho doplňování.
Dr. Jan Urban

Zpravodaj města Jáchymova, listopad
1965
Přepsala Hana Kopecká

školní noviny
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MIKULÁŠ VE ŠKOLCE I ŠKOLE
Dne 5. prosince navštívil mateřskou školu
i základní školu Mikuláš s čerty a anděly.
Celou akci připravila se žáky devátého
ročníku paní učitelka Mgr. M. Kořená.
Nejdříve navštívili mateřskou školu. Děti
jim ukázaly, jak šikovné jsou. Od
10 hodin celé procesí chodilo po
jednotlivých třídách ve škole. Naši žáci,
hlavně prvního stupně, také krásně

recitovali nebo zpívali. Všechny děti
i žáci dostali malou sladkou odměnu.
Mikulášský
balíček
pro
děti
i žáky připravily pracovnice školní
jídelny. Balíček obdrželi po obědě. Všem
zúčastněným děkuji.
Mgr. D. Nováková, ŘŠ

KERAMICKÁ DÍLNIČKA V 1. TŘÍDĚ
Vánoce se neúprosně blíží, a proto jsme
začali s výrobou vánočního dárečku. Již
podruhé nám nabídla svoji pomoc
keramička paní M. Pincová, maminka
jednoho z žáčků. Nejdříve seznámila děti s
tím, jak se keramické výrobky vytvářejí.
Pod jejíma šikovnýma rukama hrouda
hlíny ožila a co nevidět stál na stole malý
roztomilý anděl. Děti se pozorně dívaly a

zanedlouho začaly vyrábět svá díla.
Během dvou hodin se dětem podařilo
vykouzlit originální postavičky andělů.
Děkuji touto cestou paní M. Pincové za
ochotu a trpělivost s jakou všem dětem
pomáhala a především za to, že si našla
čas a zavítala mezi nás.
Mgr. Štěpánka Hronová

Z města

školní noviny

VYSTOUPENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
V úterý 10. 12. 2019 navštívili děti a žáci
ZŠ a MŠ M. C. Sklodowské naše milé
seniory v DPS Jáchymov. Připravili si pro
ně vánoční pásmo, v rámci něhož zazněly
písně, básně i instrumentální skladby.
Po úvodním proslovu pana místostarosty
pronesla pár milých slov i paní ředitelka.
Jako první potěšily naše posluchače děti
z mateřské školky několika vánočními
písničkami a básničkami, které s nimi
trpělivě nacvičovaly paní učitelky.

Následovalo vystoupení žáků 2. a 3.
ročníku ZŠ, kteří za doprovodu paní
ředitelky a za pomoci hudebních nástrojů
zapěli tradiční vánoční koledy. Malé
hudebníky vystřídaly flétničky, na něž
zahrálo několik žákyň ZŠ taktéž vánoční
koledy. Vystoupení zakončili žáci
2.
stupně,
kteří
v
doprovodu
p. učitelky Kalvasové zazpívali známé
i méně známé vánoční i nevánoční písně
a koledy.

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

co se událo
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ADVENTNÍ ČAS 2019
Prvním předvánočním laděním bylo
Rozsvěcení vánočního stromu u kostela
sv. Jáchyma. Sešli jsme se v poměrně
hojném počtu v pátek 29. 11. Sice
nesněžilo, ale počasí nám, oproti loňsku
přálo. Jako první vystoupily děti
z jáchymovské mateřinky a naší školy
s milým
a
pečlivě
připraveným
programem spolu s Josefem Šorfou.
Velmi zábavnou byla také čertovská

show, kterou provázel Pája Chabičovský.
Nechyběly stánky s dobrotami a tradiční
vánoční jmelí, krásných dekorací bylo
porůznu a perníčky a svařené vínko
vonělo do dálky. Přes drobné technické
problémy vše nakonec dobře dopadlo.
Možná to bylo i tím, že k dobré náladě
přispěla Veverka Čiperka, která je
maskotem Olympiády dětí a mládeže.

Z města

Veverka Čiperka o týden později
přihopkala i na další akci. Pokračovali
jsme nedělí 8. 12., která patřila našim
nejmenším, čertům andílkovi a Mikuláši.
Povedenou
partičku
děti
zastihly
v Kulturním domě v Jáchymově. Čertíci
se pěkně rozjařili a s dětmi i rodiči to
řádně roztočili. K veselé náladě přispěl i
DJ Péťa a než se děti rozkoukaly, kde se
vzal, tu se vzal, přišel Mikuláš a anděl.
Víte, co je zvláštní? Děti se nebály čertů,
ale Mikuláše! Skrz slzičky odříkaly

co se událo

básničku a dostaly odměnu. Zatančily si
s Čiperkou, která pak také rozhodla
o nejkrásnější čertovské masce. No
a vítězem se stal anděl, jak originální, že?
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na zajištění akcí podíleli. Bez
dobrovolníků a pomocné ruky místních
organizací by to nešlo. Děkujme.
Za MKKIC Jáchymov
Petra Javůrková

co se událo
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
V sobotu 14. 12. 2019 se konal
v tělocvičně ZŠ již 4. ročník Vánočního
turnaje ve stolním tenisu. V 10.00 hodin
byl zahájen za doprovodu olympijské
veverky turnaj žáků. A v 14.00 začal
turnaj dospěláků, kterých bylo letos
opravdu hodně. Poprvé se také zúčastnily

ženy. Viděli jsme zajímavé zápasy
a pěkné výměny. O malé občerstvení se
postarali naši hasiči. Děkujeme za
zapůjčení tělocvičny a cvičného bytu pro
zázemí turnaje.
Za MKKIC Jáchymov Anna Plačková

muzeum

Kultura

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické
nálezy z Královské mincovny, rudné
hornictví 16. století rozšířené o novou
expozici
hornictví
ve
sklepení,
velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy
z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky
z děl pastora Johanna Mathesia a
hudebního skladatele Nickla Hermanna),
epitafní obrazy. Krušnohorský národopis
- zemědělské stroje, nářadí a historické

fotografie, krušnohorská jizba, lidové
kroje. Tábory politických vězňů při
jáchymovských uranových dolech po
roce 1950. Historie jáchymovského
radonového lázeňství a dobová lékařská
ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava
rozdělená
do
několika
tematických sekcí prezentuje kolem
stovky
zajímavých
exponátů
od
hudebních nástrojů přes tištěné záznamy
po různá umělecká a lidová ztvárnění
hudebního života.
Vstupné: 100 Kč, snížené 60 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA:
st-ne 10-17 hodin
středa 1. 1. otevřeno, 1. 1. vstupné 1,- Kč
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831,
email: mincovna@kvmuz.cz,www.kvmuz.cz

VÝSTAVA: Vánoce v Krušnohoří
do 5. 1. 2020
Vánoční výstava přibližuje vánoční zvyky a tradice v Krušnohoří a představí typické
vánoční předměty této oblasti, jako například louskáčky nebo vánoční pyramidy.

VÝSTAVA: Od českého tolaru ke světovému dolaru
ve dnech 11. 1. - 29. 3. 2020, vernisáž 11. ledna v 15 hodin.
Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století. Na počátku
byla ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování
tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Výstava je panelová
s využitím fotografií a s nalepenými galvanoplastickými kopiemi mincí, tím jí nechybí
půvab trojrozměrných exponátů.
Jáchymovský tolar se začal razit v roce 1520 z podnětu rodu Šliků, kteří kontrolovali těžbu
stříbra v Jáchymově.

Kultura

muzeum

500 LET TOLARU V JÁCHYMOVĚ
KONCERT, DIVADLO:
Rosa Coeli, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera
v pátek 10. 1. 2020 začátek v 17 hodin.
Komorní pěvecký sbor Rosa Coeli má ve svém repertoáru převážně skladby a písně
15. - 17. století s těžištěm v epoše renesance. Sbor se ale nevyhýbá ani skladbám období
baroka, klasicismu a autorů 20. století. Součástí programu jsou historické scénky
v provedení Pouličního divadla Viktora Braunreitera.

PŘEDNÁŠKA:
Z Jáchymova do celého světa. 500 let tolaru a dolaru
v sobotu 11. 1. 2020 začátek po vernisáži (15 hodin).
Profesor Petr Vorel, historik, numismatik a děkan Filozofické fakulty Univerzity
Pardubice je autorem výstavy o historii jáchymovského tolaru. V přednášce přiblíží
evropský kontext vzniku jáchymovských tolarů na základě nejnovějších výzkumů
a upřesní širší politické okolnosti druhé třetiny 16. století, za kterých došlo ke změně
původně jen lokálního označení „tolar“ na obecné pojmenování, označující všechny
stříbrné mince obdobné hmotnosti a ryzosti. Vysvětlí úlohu tolarových mincí
v celosvětovém obchodě s drahými kovy v raném novověku, způsob transferu této měnové
jednotky na americký kontinent a vznik dolarového měnového systému po vzniku USA.

KONFERENCE: Jáchymovský tolar
v neděli 12. 1. 2020 začátek v 14.00 hodin.
Na vědecké konferenci zazní referáty na témata Kupní síla tolaru v 16. století, Jáchymov kolébka stříbrné mince tolaru a úloha jáchymovských báňských úředníků, Šlikovský
hrádek Freudenstein, Montánní archeologie v okolí Jáchymova, Jáchymov na počátku své
existence ad. Konference je přístupná veřejnosti.

knihovna

Z města

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 23. 1. 2020
11,00 – 12,00 hod.

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

NEDĚLE 26. 1. 2020
13,00 - 17,00 hod.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Dne 6. ledna 2020 se v Jáchymově otevře světově unikátní expozice starých tisků
Knihovna Latinské školy.
V nově zrekonstruovaných prostorech radničního sklepení je umístěna knihařská dílna,
přednáškový sál a Knihovna Latinské školy, která byla v srpnu 2019 prohlášena Kulturní
památkou ČR.
Takzvaná Latinská knihovna původně sloužila pro potřeby školy, ale i lékařů, úředníků
a dalších obyvatel horního města Jáchymova a obsahuje 358 děl, které zahrnují širokou
škálu lidského poznání – od antických klasiků po díla teologická, astrologická,
přírodovědná či díla dávající základ hornímu právu. Vidět zde můžete díla Aristotelova,
Galénova, Senekova i Ptolemaiův nádherně ilustrovaný atlas z roku 1486. Nejstarším
dílem je zlomek breviáře z poloviny 12. století.
Knihy jsou zajímavé nejen svým obsahem, ale i zpracováním. Součástí sbírky jsou
i rukopisy a 52 prvotisků, tedy děl vytištěných do roku 1500. Největší vzácností jsou libri
catenati, tedy knihy s řetězem. Díla, ať již rukopisná či tištěná, která byla ve své době
považována za natolik vzácná a ceněná, že byla v knihovně připoutána k polici či čtecímu
pultíku železným řetězem, aby je nebylo možné odnést. V pozdějších stoletích byly knihy
řetězů zbavovány, a proto je dnes můžeme vidět pouze v několika málo sbírkách
v Nizozemí, Velké Británii a samozřejmě u nás v České republice.

Z města

Knihovna Latinské školy

Knihovna Latinské školy má za sebou pohnutou historii. Založena byla roku 1540 a již
roku 1625 uzavřena, aby na dlouhých 250 let upadla v zapomnění. Věříme, že i po
dlouhých staletích dokáže tato ojedinělá sbírka knih vzdělávat a okouzlit svou krásou i
moudrostí ukrytou ve starých svazcích.

Zpěvník Nikolause Hermana: Cantica sacra.
OTEVÍRACÍ DOBA
Expozice Knihovny Latinské školy bude veřejnosti přístupná denně
od 10:00 do 16:00.
PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Pravidelné komentované prohlídky vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek
od 15:00.
PROHLÍDKY PRO SKUPINY
Komentované prohlídky pro skupiny, prosím, objednávejte předem na
tel.: 353 808 122.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Mgr. Eva Kochová, knihovnice

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
RADIUM PALACE

NOVOROČNÍ KONCERT - PRAGUE RHYTM KINGS

koncertní sál
1. 1. středa
v 20.00 hod.

Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající se
originální interpretací jazzové hudby 20. a 30. let min.
století. Na programu jazz, swing, blues, charleston, foxtrot,
black bottom a další.
Vstup volný

CURIE

DIXIELAND MESSENGERS PRAHA – NOVOROČNÍ
KONCERT

Kavárna
1. 1. středa
v 19.30 hod.

Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba
byla hraná v New Orleans, New Yorku a Chicagu, hlavně
Luisem Armstrongem a dalšími orchestry.
Vstup volný

CURIE

ODPOLEDNE S HARFOU

kavárna
6. 1. pondělí
v 19.30 hod.

Koncert skvělé harfenistky Katariny Ševčíkové, která patří
mezi vyhledávané umělkyně nejen u nás. Zazní skladby od
známých skladatelů, jako jsou J. S. Bach, W. A. Mozart
a jiné.
Vstupné 140 Kč

BĚHOUNEK

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
PLNÝ
BAROKA
A ROMANTISMU Sopranistka Mgr. Miroslava Časarová,

7. 1. úterý
v 19.30 hod.

klarinetistka MgA. Eliška Brožková Pospíšilová DiS.
a klavírista Mgr. Daniel Wiesner. Na programu jsou skladby
známých skladatelů, jako jsou Franz Schubert, W. A. Mozart
a jiné.
Vstupné 180,- Kč

CURIE

HANA ROBINSON

kavárna
14. 1. úterý
v 19.30 hod.

Hana Robinson, původem rodačka z Brna, dnes známá
zpěvačka a skladatelka, absolventka Berklee College of
Music v Bostonu. Koncert plný jazzové hudby, šansonu
a pohody.
Vstupné 180,- Kč

RADIUM PALACE

SWING STUDIO KARLOVY VARY

sál
16. 1. čtvrtek
v 20.00 hod.

Kapela byla založena v roce 1980 kapelníkem a klarinetistou
Karlem Uhlíkem a trombonistou Karlem Sobotkou.
V současné době je kapelníkem František Kůs. Od roku
1987 s kapelou vystupuje pravidelně i vynikající zpěvačka
Darja Kuncová.
Vstupné 150 Kč

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
BĚHOUNEK

zimní zahrada
16. 1. čtvrtek
v 15.30 hod.
BĚHOUNEK

sál
21. 1. úterý
v 19.30 hod.

JAZZOVÉ
ZAHRADĚ

KLAVÍRNÍ

ODPOLEDNE

NA

ZIMNÍ

Na klavír hraje J. Henry.
Vstup volný
PĚVECKÝ RECITÁL RICHARDA HAANA
OPERA, OPERETA, MUZIKÁL, SLAVNÉ PÍSNĚ

Richard Haan je český zpěvák a operní pěvec-barytonista,
hudební pedagog. Doc. Katarína Bachmannová - klavírní
doprovod, HAMU
Vstupné 190,- Kč

RADIUM PALACE

PERLY, PANÍ OPERETY

sál
23. 1. čtvrtek
v 20.00 hod.

Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek - tenor,
Vladimír Strnad – klavír. Na programu F. Lehár, R. Friml
a další.
Vstupné 180,- Kč

KOSTEL SV.
JÁCHYMA

BARVY VARHAN – VARHANNÍ KONCERT

24. 1. pátek
v 19.30 hod.

Královský nástroj a jeho nekonečné zvukové bohatství se
představí ve slavných i méně známých varhanních skladbách.
Program: J. S. Bach, F.Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck,
A. Dvořák
Vstupné 190,- Kč

CURIE

Ó SOLE MIO

kavárna
28. 1. úterý
v 19.30 hod.

Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek - tenor,
Vladimír Strnad – klavír. Na programu F. Lehár, R. Friml
a další.
Vstupné 160,- Kč

RADIUM PALACE

RECITÁL – V HLAVNÍ ROLI HOUSLE A KLAVÍR

sál
30. 1. čtvrtek
v 20.00 hod.

Představí se absolventka Pražské konzervatoře Olga
Šroubková, na klavír ji doprovodí vynikající klavírista
Miroslav Sekera. Na programu J. S. Bach, N. Paganini,
W. A. Mozart, A. Dvořák a další.
Vstupné 180,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
13. 1. pondělí
v 19.30 hod

BĚHOUNEK

sál
20. 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?... přeci o paní
Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské
Bylinkárny zde v Jáchymově.
Vstup volný
PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH
CHOROB

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

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM

sál
27. 1. pondělí
v 19.30 hod

Poutavá přednáška o stinné stránce Jáchymova zvané “
Jáchymovské peklo“. Vyprávění o koncentračních a
pracovních táborech. V současnosti představují jáchymovské
lágry symbol perzekuce a utrpení ve dvacátém století.
V přednášce bude popsán důvod vzniku tzv.
"jáchymovského
gulagu"
v
podmínkách
tehdejší
mezinárodní situace. Přenáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

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

OSTATNÍ
KULTURNÍ DŮM

VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO

salonek
27. 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. Přihlášky
nutné u programových specialistek do pátku 24. 1.
Minimální počet
Vstupné 200,- Kč

Z města

kino

čtenáři píší

Z města

TVOŘENÍ V MUZEU
V prosinci mohly děti v muzeu navštívit
VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ.
Společně
s pracovnicemi karlovarského muzea
tvořily skládané andílky, vystřihované
hvězdy nebo ozdoby z těstovin. Odměnou
jim byl nejen vlastní výrobek, ale také
ochutnávka vánočního cukroví.
Tvoření
pro
děti
bylo
jednou
z uskutečněných prosincových akcí
v místním muzeu. Dospělí měli možnost
navštívit koncert DaD kvintetu nebo
vernisáž výstavy Krušnohorských tradic.
Na Nový rok bude symbolické vstupné
1Kč. Tak přijďte!
Ladislava Kulhavá

Z města

hasiči

Z ČINNOSTI
V listopadu se konalo školení vedoucích
mládeže, kterého se také zúčastnili naši
vedoucí, někteří obhajovali a také skládali
zkoušky nové. Dospěláci a členové
jednotky připravovali techniku na zimu a
uklízeli v požární zbrojnici. Pomáhali při
Rozsvěcení
vánočního
stromku.
Asistovali při příjezdu sv. Martina
v Léčebných lázních a také příjezdu sv.
Mikuláše a Barborky.

vyhrála Pavla Peteříková a Tomáš
Mrhálek za starší kluky skončil na místě
druhém. Nyní dětem začíná fyzická
příprava, zapojí se do celostátní soutěže
PO očima dětí a začnou se připravovat na
březnové plnění odborek – znalostí
požární ochrany a prevence a uzlovou
štafetu.

Členové jednotky vyjížděli v listopadu
a prosinci ke třem dopravním nehodám,
z toho jedna byla se zraněním a úklid
vozovky po úniku provozních kapalin.
Třikrát vyjížděla jednotka na požár domu,
z toho jednou do Ostrova.
Děti se připravovaly na poslední závody
této sezóny a to na „halovku“ do
Sokolova, v běhu na šedesát metrů
s překážkami. Do Sokolova se vydaly
děti, které splnily nominační podmínky.
A také dorostenci si vyzkoušeli takzvané
trojákování. To je technická část z běhu
na 100 metrů s překážkami. Děti byly
šikovné a obsadily v kategorii přípravky
děvčata – Barbora Burková první místo,
Lucinka Nguyen místo druhé. První místo
v kategorii chlapců obsadil Adam Matis.
V mladší kategorii se na třetím místě
umístil Václav Lebeda a na čtvrtém místě
Petr Burka. Starší kategorii v dívkách

Dobrovolní hasiči a členové jednotky
Jáchymov přejí všem mnoho štěstí
v novém roce 2020.

Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

kuželkářský oddíl

TJ Jáchymov

KUŽELKÁŘSKÝ ODDÍL TJ JÁCHYMOV
30. listopadu 2019 skončila podzimní část kuželkářských soutěží družstev ročníku
2019-2020. V našem kuželkářském oddíle máme do soutěží zapojena tři družstva: A-dr.
hraje západočeskou divizi (družstva z krajů Plzeň a Karlovy Vary), B-dr. je účastníkem
Krajského přeboru Karlovarského kraje a C-dr. hraje v Karlovarské krajské soutěži.
Umístění našich družstev po podzimní části soutěží:
A-družstvo – Zpč. divize (šestičlenné, 100 hodů sdružených)
1. Lokomotiva Cheb B
11 7 0 4 108:68 (pomocné body) 14 (body)
2. Jiskra Hazlov B
11 5 4 2 100:76 14
11. TJ Jáchymov
11 4 0 7 70:106 8
12. Slovan K. Vary B
11 2 2 7 67:109 6
Nejúspěšnějšími našimi hráči byli Šrek (průměr 439 poražených kuželek/1 utkání)
a Hlavatý (435).
B-družstvo – Přebor KV kraje (šestičlenné, 100 HS)
1. TJ Jáchymov B
11 9 0 2 116:60
2. Kuželky Aš B
11 8 0 3 118:56

18
16

11. Jiskra Lomnice D
11 2 1 8 60:116
5
12. Kuželky Aš C
11 1 0 10 38:138
2
Nejúspěšnějšími našimi hráči byli Pelc (426) a Maxa (414).
C-družstvo – Karlovarská krajská soutěž (čtyřčlenné, 100 HS)
1. TJ Jáchymov C
10 8 0 2 88:32
16
2. Kuželky Aš E
10 8 0 2 84:36
16
10. KK Hazlov C
10 2 0 8 38:82
4
11. Kuželky Aš F
10 0 0 10 18:102 0
Nejúspěšnějšími našimi hráči byli Vlček (421) a Bezouška (399).
Historického úspěchu nejen našeho kuželkářského oddílu, ale i celé jáchymovské
tělovýchovy dosáhla v roce 2019 Ing. Irena Živná, která se v květnu stala mistryní
České republiky v kategorii žen-seniorek v disciplíně 120 hodů sdružených a navíc
získala v tomto republikovém přeboru i bronzovou medaili v disciplíně
2x120 hodů sdružených (hrálo se v Prostějově).
Zájemce o krásný kuželkářský sport, a to i naprosté laiky, ve věku 15 a více let, velice rádi
přivítáme na naší kuželně na Panorámě, a to každé úterý po 15. hodině.
Výbor kuželkářského oddílu

luštíme

Okénko pro děti

TAJENKA s pranostikou
1. Pololetní hodnocení
žáků
2. Kopec nad Jáchymovem
3. Elektronický telefon
4. Budova s historickými
předměty
5. Zimní dětský výtvor
6. Pomůcka k lepšímu
vidění
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pták s černým peřím
Jeden ze třech králů
Český krasobruslař
Zimní sport pro kluky
Světová strana
Kouř z komínů
Naše rychlobruslařka
Jehličnatý strom

15. Sportovní setkání
Karlovarska
16. Lyžařský výtah
17. Dívčí svátek (20.1.)
18. Opak líce
19. Lázeňský dům
v Jáchymově
20. Zimní nastydnutí
21. Památný strom na
Popově
22. Zmrzlá voda
23. Sídlo městského úřadu
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