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VÍTE, ŽE?
Krokus čili šafrán (Crocus) patří do čeledi
kosatcovitých (Iridaceae), tedy je rostlinou
hlíznatou, i když jeho podzemní orgány
spíše připomínají cibulky. Většina krokusů
z více než osmdesáti druhů kvete časně
zjara, v období mezi březnem a koncem
dubna.
Je toho jak šafránu…
Nemusíte mít obavy, že kultivarů krokusů
je tak málo a jsou tak vzácné jako koření,
které se z této rostliny získává.
Šafrán je důležitou součástí směsí koření
v indické a orientální kuchyni a jeho
sklizeň je opravdu náročná.
Vlastním kořením jsou sušené oranžové
blizny, ručně sbírané. Na kilo koření je
třeba více jak sto padesáti tisíc květů, cena
pak tomu odpovídá – pohybuje se kolem
dvě stě šedesáti tisíc korun za kilogram.
Za RR Petra Javůrková
převzato z http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/jak-pestovat-krokusy
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
5. zasedání rady města ze dne 7. března 2017:
 schválila nabídku firmy Hlaváček – architekti, s.r.o. na vypracování
projektu interiéru knihovny latinské školy za cenu 144 628,- Kč bez DPH
 schválila vyhlášení poptávky dodavatele na dodavatele webového portálu
projektu Montánní kulturní dědictví, č. projektu 100265914
 schválila nabídku pana ing. Romana Havlana na zajištění technického
dozoru investora na stavbu „Oprava mostu přes Jáchymovský potok“ za
cenu 79 860,- Kč včetně DPH
 schválila vítěze výběrového řízení zhotovitele stavby „Opravu mostu přes
Jáchymovský potok“, firmu N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice,
s.r.o., IČ 44564287 za cenu 2 974 929,- Kč bez DPH
 schválila vítěze výběrového řízení zhotovitele projektové dokumentace
„Revitalizace rybníka na Mariánské“ firmu SUDOP Project Plzeň a.s.,
Plachého 35, 301 00 Plzeň, IČ 45359148 za cenu 169 000,- Kč včetně DPH
o dílo
 schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 1053/14 uzavřenou mezi
Městem Jáchymov a ZZS Karlovarského kraje, p.o. na pronájem nebytových
prostor v domě č.p 1053 k 31.3.2017
6. zasedání rady města ze dne 10. března 2017:
 schválila zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce
historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy Montánní
kulturní dědictví, č. projektu 100265914 a pověřila OHS jeho vyhlášením
7. zasedání rady města ze dne 21. března 2017:
 schválila prodloužení termínu ukončení realizace stavby Regenerace sídliště
Slovany II. a III. etapa do 15. května 2017
 schválila vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací Obnova
fasády na domě č.p. 4
 schválila vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací Obnova
fasády na domě č.p. 1
 schválila cenovou nabídku společnosti Atelier MONarch s r.o. se sídlem
Klínovecká 968, Ostrov, na vypracování architektonické studie vč. průzkumů,
zaměření, dokumentace pro stavební povolení a inženýringu na kapli Maria
Sorg na Mariánské za 133 tis. Kč bez DPH

Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 5. 4. 2017 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – veřejné zasedání
XXIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 12. 4. 2017 od 17.00 hod.
na MěÚ Jáchymov

SEZNAM STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD
UMÍSTNĚNÉ V KÚ JÁCHYMOV OD 1. 4. 2017 DO 30. 11. 2017
Pořadí

Stanoviště

Upřesnění místa

Velikost
nádoby

Počet

1.

Na Slovanech

Na parkovišti

1100 l

1

2.

Havlíčkova

U hydrantu

1100 l

1

3.

Šafaříkova

U separace

1100 l

1

4.

Husova

U separace (bývalé jesle)

1100 l

1

5.

Husova

Nájezd na ulici Boženy Němcové

1100 l

1

6.

Husova

U separace (u školy)

kontejner

1

7.

Žižkova

Parkoviště u trafa

kontejner

1

8.

Fibichova

U separace

kontejner

1

9.

K Lanovce

Beskyd – nájezd na Palackou ulici

240 l

1

10.

Prokopova

parkoviště

kontejner

1

11.

Dvořákova

U separace

1100 l

1

11.

Nové Město

U separace

kontejner

1

Služby Města Jáchymov s.r.o. - 5 stanovišť
- kontejnery jsou na určená
stanoviště přistavovány každý pátek a vyváženy každé pondělí.
Marius Pedersen a.s. - 7 stanovišť - 1100 l - kontejnery jsou vyváženy každou
středu.

SVOZ ODPADU A NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v dubnu 2017 v určených sobotách proběhne
od 800 do 1700 hodin ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky –
včetně kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné
elektrospotřebiče), dále bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce),
staré pneumatiky, barvy, oleje a ředidla. Upozorňujeme, že nebude odvezen
komunální odpad!
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služeb Jáchymov s.r.o. před domem v určený den svozu pro
jednotlivé ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov jej odvezou.
(Určené hodiny jsou orientační.)
Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

1.4.2017

800 - 1000

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

1.4.2017

1000 - 1200

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

1.4.2017

1230 - 1400

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá Boženy
Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

1.4.2017

1400 – 1530

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

8.4.2017

1530 - 1700

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

8.4.2017

800 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

8.4.2017

1000 - 1200

K Lanovce, Palackého

8.4.2017

1230 - 1600

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

22.4.2017

800 - 1000

Mariánská

22.4.2017

1000 – 1200

Nové Město

22.4.2017

1230 - 1600

Suchá

Žádáme občany o dodržování data svozu pro jednotlivé ulice, a aby
neukládali nepotřebné věci před datem svozů na ulice!

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
Vážení občané, hosté, rodiče, babičky a dědečkové, návštěvníci města
Jáchymova, organizační složky, podniky a ostatní rádi si hrající:
V neděli 14. 5. 2017 od 15.00 se uskuteční další ročník
Otevírání mlýnků. Součástí otevírání je také soutěž o nejhezčí doma
vyrobený, funkční mlýnek.
Zapojte se také Vy sami, za svůj podnik, Léčebné lázně Jáchymov,
organizaci, školu, třídu, nebo se svými ratolestmi do soutěže
o nejhezčí mlýnek. Pro vítěze je připravena pěkná odměna.

CO SE U NÁS UDÁLO?
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Dvacátého šestého února se konal v Kulturním domě již tradiční dětský maškarní
ples. Sešlo se zde třicet devět nádherných masek v doprovodu maminek, tatínků,
prarodičů a také sourozenců, kteří v maskách již jít nechtěli. Byla sestavena skupina
nezávislých porotců, kteří zde neměli své maskované chráněnce. Určitě bylo pro ně
velice těžké vybrat nejhezčí masky. Děti si zahrály spoustu her, tancovaly a dováděly.
Za soutěže dostávaly sladké odměny a do soutěží se již také tradičně zapojili rodiče.
Vítězná maska obdržela poukaz do lyžařské školičky a tři další nejhezčí masky
dortíky, které nám věnovala Cukrárna U Cukrářů. Všechny ostatní masky obdržely
malý dárek.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

PLES MĚSTA JÁCHYMOVA
V sobotu 25. února jsme v Jáchymově uspořádali PLES MĚSTA Jáchymova. Sál
Kulturního domu se naplnil do posledního místečka. Ples zahájil starosta města Ing.
Bronislav Grulich tancem s místostarostkou Ingeborg Štikovou. Na parketě se k nim
připojili vzácní hosté z Německa – starosta města Schneeberg Ingo Seifert
s manželkou. K tanci a poslechu zahrálo trio FLASH YOU a o doprovodný program
se postaralo DUO BEROUSEK. Večer plynul v příjemné atmosféře, taneční parket
byl převážně plný, rozdávala se tombola a plesalo se dlouho do noci.
Velice děkujeme za poskytnutí prostor panu Vladimíru Prokopovi, za zajištění rautu
panu Davidu Svobodovi a všem sponzorům, kteří darovali ceny do tomboly.
SPONZOŘI:
Město Jáchymov, Lázně Jáchymov a.s., Městská knihovna Jáchymov, MUDr. Hana
Hornátová, p. Tichá, Jáchymov, Skiareál Klínovec, Apartmány Ingeborg, Nadace sv.
Jáchym, Cukrárna U Cukrářů, Květiny U Monka
Za IKC Jáchymov Markéta Kutějová

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
Ve dnech 16. 3. až 18. 3. 2017 se naše děvčata z Informačního centra zúčastnila
dalšího ročníku Veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou. Veletrh je to malý,
ale zato jsou tam velice zvídaví návštěvníci. Kladli spoustu otázek k historii
Jáchymova a chtěli poznat jeho krásné okolí. Propagační materiály se rozdaly
všechny a některé, ve srovnání s pražským veletrhem, i na závěr došly. Věříme, že
zpětná vazba bude také dobrá a s některými hosty se v Jáchymově setkáme.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

ZÁPIS DO MŠ

ŠKOLNÍ NOVINY

KARNEVAL VE ŠKOLCE
Koncem měsíce února jsme, stejně jako každý rok, pro děti přichystaly maškarní
dopoledne v naší školičce. V každé třídě byl připravený zábavní program – děti
představovaly své masky, hrály různé soutěže o sladké odměny a tančily. Na chodbě
byl přichystaný bohatý raut, u kterého se nakonec všechny třídy sešly,
a dopolední veselí jsme si nadále užívali společně. Karnevalový den byl opravdu
vydařený a doufáme, že ten příští bude stejně radostný jako tento.

Kolektiv učitelek MŠ

MATRIKA - VZPOMÍNKA
VZPOMÍNKA
Je tomu již 7 let, co nás 24. 04. 2010 opustil

pan Otakar Štika
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi
Nikdy nezapomene na toho, který nám schází
Vzpomeňte s námi - manželka a děti

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Zaujme vysokou sedlovou
střechou krytou šindelem ze 16. století a vzácným
oltářem z dílny Lucase Cranacha. V prostorách kostela
se nachází výstava „Jáchymov kdysi a dnes“, která
zachycuje Jáchymov na historických a současných
fotografiích.
V dubnu se konají prohlídky ve dnech: 3. 4., 5. 4., 10. 4., 19. 4., 24. 4., 26. 4., 28. 4.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC
Jáchymov. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

REKLAMA

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách, z našeho chovu! Stáří 14 - 19
týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.
Prodej: 25. dubna 2017
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.: 601576270,
728605840

HOSPODYŇKA
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
K našemu oblíbenému velikonočnímu jídlu patří
samozřejmě nádivka. Léta ji dělám podle maminčina
receptu.
Nakrájíme rohlíky na kostičky, ušleháme tolik
žloutků, kolik jsme připravili rohlíků, osolíme.
Přilijeme asi půl hrnku vývaru z uzeného masa,
špetku
nastrouhaného
muškátového
oříšku,
smícháme s nakrájeným uzeným masem, můžeme
dochutit dvěma stroužky česneku. Podle chuti
přidáme nasekané, čerstvé kopřivy. Na závěr
vmícháme ušlehané bílky a dáme péci.

MŮJ MAZLÍČEK
NOVÝ ČLEN DOMÁCNOSTI
„Babi, my máme hada," volal mi nadšeně vnuk. Chtěla jsem samozřejmě nového
„mazlíka" vidět, ale dosud se mi to nepovedlo. Užovka ráda utíká z terária
a schovává se po bytě. Zasílám fotografii z jednoho poznávacího výletu domácnosti.
Jak by se vám dělala snídaně při takovém objevu?

Ladislava Kulhavá

HONZÍK - MYŠILOV
Jmenuji se Honzík, ale říkají mi Miláček. Jsem kočka venkovní, stájová. Když
odejdou všechny děti a koníci
spokojeně chroupou seno ve
svých boxech, začíná můj čas.
Najdu si pohodlné místo někde
v koutku, nejlépe v přípravně
krmení, přikrčím se a čekám.
Někdy déle, jindy zase krátce, to
podle toho, jak jsou myšky drzé.
Říkám si, že už by měly vědět, že
tu na ně čekám, ale ony ne.
Vždycky jakoby se vynořily
odnikud a začíná tanec.
Když mám dobrý lov, dokážu
nachytat i víc jak pět myšek za
noc. Pěkně je vyskládám ke dveřím a panička mě ráno pochválí a odmění mě miskou
mléka a výbornou kapsičkou. Jediné, co nechápu je, proč ona je vždycky všechny
vyhodí!? Vždyť jsou tak dobré...

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE 30. 4.
DPS
27. 4.

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

BESTSELLERY V KNIHOVNĚ
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Bestseller od Jonase Jonassona, který se stal hitem nejen mezi
našimi čtenáři. Neuvěřitelně vtipný román, plný dobrodružství
a historických událostí celého dvacátého století.
Kniha je nejen zábavná, inteligentní a duchaplná, ale má přímo
cimrmanovský charakter a jistě nezklame.

PREDÁTOR
Úplnou novinkou v naší knihovně je Predátor, další thriller od
oblíbeného spisovatele Wilbura Smitha a Toma Caina. Psychopat
Johny Congo sice čeká v cele smrti na popravu, ale plánuje
pomstu…

VEČER VETERÁNŮ
21. dubna chystáme v knihovně Večer veteránů pro naše věrné účastníky Nocí
s Andersenem. Také tentokrát si budeme v knihovně číst, hrát i spát. Akce pro
všechny od 6. třídy ZŠ. Přihlášku je nutné vyzvednout a odevzdat v knihovně!

...............................................................................
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.

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 - 12.00, 13.00 - 17.00hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice.
Stálou expozici rozšířila 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.

Přednáška: Kulturní krajina Krušných hor (pohledem ochrany
přírody)
8. 4. 2017 od 17 hodin
Přednášející Ing. Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přiblíží
význam lidmi formované Krušnohorské krajiny včetně například sejpů, výsypek,
odvalů a starých dolů pro současnou ochranu přírody v tomto regionu. Představí
nejrůznější vzácné a zajímavé druhy rostlin a živočichů, které by bez lidských zásahů
v Krušnohorské přírodě nejspíše vůbec nebyly.

KULTURNÍ PROGRAM DUBEN 2017
RADIUM PALACE
1. 4. sobota 10:00 – 17:00 hod.
sál a hala
vstupné zdarma
APRÍLOVÝ JARMARK S HARMONIKÁŘI
paličkování, korálky, malba na sklo, patchwork, batikování, kosmetika, ručně
vyráběné hračky, doplňky, šperky, kosmetické přípravky z lékárny Annaberg,
Priessnitzovy zábaly, oděvní zboží, výrobky z pedigu, velikonoční kraslice, svíčky,
med od včelaře, malovaná dřevěná prkénka, sklenice a další. K poslechu a
příjemnému aprílovému rozptýlení hrají harmonikáři Bohouš a Bohoušek Ježkovi
ze Slaného, od 13:30 – 16 hod.

6. 4. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
VÝJIMEČNÝ KONCERT – VIOLONCELLO A KLAVÍR
Představí se absolvent Pražské konzervatoře, violoncellista Eduard Šístek. Vítěz
několika národních a mezinárodních soutěží. A na klavír ho doprovodí vynikající
pianista Stanislav Gallin. Vystudoval hudební gymnázium v Petrohradě u profesorů
Vladimira Mischouka a Ekateriny Murinove. Úspěšně se zúčastnil řady národních
a mezinárodních soutěží.
13. 4. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 110 Kč
TRIO PIACERE
Karlovarské dámské komorní trio „Piacere“ vzniklo v roce 2001 z podnětu vytvořit
atraktivní a zároveň profesionální soubor oslovující co nejširší oblast posluchačů.
Obsazení: příčná flétna – Michaela Petrová, klarinet – Bohumila Trachtová,
violoncello – Hana Janoušková. Na programu díla klasické hudby a úpravy
známých písní a evergreenů.
16. 4. velikonoční neděle 9:00 – 11:00 hod., hala
VELIKONOČNÍ UKÁZKA MALOVÁNÍ KRASLIC
jednoduchou technikou rozehřátými voskovkami a prodej ručně malovaných kraslic.
16. 4. velikonoční neděle 10:00 hod.
hala
vstupné zdarma
VELIKONOČNÍ FOLKLORNÍ MATINÉ SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ
DYLEŇ existuje pod tímto názvem v Karlových Varech od roku 1974. Patří
k nejznámějším folklorním souborům v západních Čechách. Zaměřuje se na lidové
písně a tance nejzápadnější části Čech, Karlovarska a pohraniční oblasti. Vystupuje
v rekonstruovaných karlovarských lidových krojích.
20. 4. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
ARTE DIVAS – OPERNÍ A OPERETNÍ KONCERT
Koncert dvou operních pěvkyní - mezzosopranistky Elišky Weissové a sopranistky
Luisy Albrechtové. Klavírní doprovod Martin Marek. Na programu skladby od
G. Bizeta, W. A. Mozarta, F. Lehára a dalších.
27. 4. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
PAŘÍŽ PLNÁ FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ
Večer šansonů ve francouzském originále s klavírní improvizací v podání Svatavy
Luhanové Jirouškové – zpěv, Martiny Mudrové Reichové – klavír. Obě interpretky
působily hudebně v Paříži, pedagogicky působí na Konzervatoři v Plzni.
30. 4. neděle 19:30 – 22:30 hod.

terasa / hala
vstupné zdarma
ČARODĚJNICE
Komponovaný hudební pořad s přehlídkou dobového prádla a plavek, choreografií
v dobovém prádle a tanec s loučemi v podání Centra tance Harmonie z Karlových
Varů. K poslechu a tanci hraje Duo Live Libuše Smetanové. Možnost opékání buřtů
samozřejmostí. Při špatném počasí se program koná v hale hotelu.

BĚHOUNEK
4. 4. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
Držitelé modré, stříbrné a zlaté karty RADON SPA KLUB mají slevu 10%
SLYŠTE, JAK TEN VALČÍK ZNÍ….
Melodie ze slavných operet a muzikálů zpívají Libuše Moravcová–Myřátská (soprán),
Jozef Brindzák - Slovensko (tenor). Klavírní doprovod: Martin Levický. Na
programu: J. Strauss, F. Lehár, E. Kálmán, O. Nedbal, A. L. Weber.
12. 4. středa 19:00 hod.
sál
vstup volný
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A VYSTOUPENÍM SKUPINY
HISTORICKÉHO ŠERMU HEROLD Z CHOMUTOVA s břišní tanečnicí.
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
17. 4. pondělí 15:00 - 17:00 hod.
zimní zahrada
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE S HUDBOU A UKÁZKAMI ZDOBENÍ
KRASLIC od 15:30 – 16:30 hod. - KLAVÍRNÍ KONCERT NÁLADOVÉ HUDBY
Květa Belanová – zdobení štětcem, Karel Klingora předvede originální způsob
zdobení barevnými drátky. Je autorem této metody a před několika lety s ní zvítězil
v soutěži časopisu Zahrádkář.
18. 4. úterý 19:00 hod.

sál
vstupné 100 Kč
COUNTRY VEČER Z RAKOVNÍKA
Přijďte si zatančit a zazpívat staré osvědčené písničky od Greenhornů a další známé
country šlágry! O dobrou zábavu se postará relativně nejnovější rakovnická country
kapela složená ze zkušených harcovníků. Sestavil ji Míra Urbánek, který se chopil
kytary a kolem sebe postavil Láďu Černého s baskytarou, Honzu Janotu s kytarou,
Jindru Matušku na pětistrunné banjo a Honzu Čermáka s houslemi. Formace dostala
název Okolo komína, což podle Urbánka signalizuje, kam až sahají kapelní ambice.
24. 4. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 30 Kč
PŘEDNÁŠKA: 500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA JÁCHYMOV
Historie slavného horního města, které v době své slávy bylo po Praze druhé
nejlidnatější město v Českém království. Poznáte slavná období, ale i období
strastiplná, období úpadků a následujících vzestupů. Historie Jáchymova v pěti
stoletích bude doprovázena promítáním řady zajímavých obrázků. Přednáší:
Jaroslav Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova.

CURIE - kavárna
11. 4. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími orchestry. Každý hráč
orchestru Dixieland Messengers Praha je sólistou. Někteří členové orchestru spolu
hrají několik let, což důležitě přispívá k stylové jednotě orchestru.

14. 4. pátek 13:00 – 15:00 hod.
hala před kavárnou
VELIKONOČNÍ UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL
Květa Belanová – zdobení štětcem, Karel Klingora originální způsob zdobení
barevnými drátky. Jana Barthová zdobení perníčků.
16. 4. neděle 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
HARMONIKOVÉ DUO Renata & Josef Pospíšilovi
známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových. Oblíbili si je diváci České
televize v dlouhodobém cyklu sobotních pořadů s českou melodickou hudbou "Za
vesnickými muzikanty".
25. 4. úterý 19:30 hod.

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
10. 4. pondělí 15:00 hod.
vstupné 150 Kč
PŘEDVELIKONOČNÍ KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Přijďte se příjemně naladit. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně.
Odborné vedení Marie Kordaničová. Přihlášky nutné u programových specialistek
do pátku 7. 4. Minimální počet účastníků 3.
21. 4. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

S TVOJÍ DCEROU NE
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní situační komedie o docela
obyčejném manželském páru, který hledá oživení stejně tak, jako pár druhý. Kdo ale
dohlédne na dceru Sandru? Budete zírat!
24. 4. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou, ručně. (BEZ
hrnčířského kruhu). Pod Vašima rukama se změní Nic v Něco, co Vám přinese
potěšení a někdy i zaslouženou pýchu nad vším tím úspěchem... V ceně je odborné
vedení keramického mistra Michala Špory z Karlových Varů, materiál, zapůjčení
prac. pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků. Přihlášky u programových
specialistek nutné do pátku 21. 4. Minimální počet účastníků 3.
Podrobné informace získáte u programových specialistek LL Jáchymov, na
nástěnkách všech lázeňských hotelů nebo na webu www.spainfojachymov.cz

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 4. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaný / Komedie / USA / 2016 / 89 min / od 15 let
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví
o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu
o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí
supermarket. Hrají: James Franco, Jonah Hill, Kristen Wiig, Seth Rogen ...
5. 4. středa 19:30

vstupné 90 Kč

RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
Dokumentární / Životopisný / Česko / Slovensko / 2016 / 90 min
Richard Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební branže v ČR
i na Slovensku. Během své kariéry zažil dramatické vzestupy i pády, jednou dokonce
vyhlásil, že s hudbou nadobro končí. Dokument je intimním portrétem výrazné
autorské osobnosti... Hrají: Richard Müller, Soňa Müllerová, Iva Bittová ...
8. 4. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Animovaný / Fantasy / Rodinný / USA / 2016 / 101 min
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá
uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které společně
přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy
před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle matky
mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže...
8. 4. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

PŘÍCHOZÍ
Drama / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller / USA / 2016 / 117 min / od 12 let
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu
– v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit,
jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální
války, Banksová se společně se svým týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít
odpovědi. Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg ...
12. 4. středa 17:00, 19:30

vstupné 90 Kč

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Komedie / Česko / 2016 / 85 min
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je
zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za
zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá,
telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která řídí chod celé domácnosti. Luboš má vždy
na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale praktický a společenský život mu uniká
mezi prsty. Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek ...

15. 4. sobota 17:00, 19:30
vstupné 90 Kč
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Dobrodružný / Fantasy / USA / 2016 / 128 min
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček a které
poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako
sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou
prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné
schopnosti... Hrají: Asa Butterfield, Eva Green, Ella Purnell, Samuel L. Jackson...
19. 4. středa 19:30

vstupné 90 Kč

EGON SCHIELE
Drama / Rakousko / Lucembursko / 2016 / 109 min /od 15 let / české titulky
Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeňských umělců
začátku 20. století. Doby, během níž se pomalu a téměř nepozorovaně chýlila ke
konci jedna velká dějinná éra. Doby, kdy se v kultuře a ve výtvarném umění snad
nejvýrazněji začaly bouřlivě prosazovat zcela nové směry. Návštěvníci galerií byli
poprvé vystaveni troufalé tvorbě expresionistů a kubistů... Hrají: Noah Saavedra,
Maresi Riegner, Valerie Pachner...
22. 4. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

MUZZIKANTI
Romantický / Hudební / Česko /2017/ 109 min / od 12 let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost, odehrávající se na česko-slovensko-polském trojmezí.
V drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou
sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka
magický kraj pro zdánlivě obyčejné a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí
protkané příběhy
s dobrým koncem... Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska,
Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš Kramár...
26. 4. středa 19:30

vstupné 90 Kč

POHÁDKY PRO EMU
Romantický / Komedie / Česko / 2016 / 112 min
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho
života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po
autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého
dítěte. Ema je totiž jeho dcera... Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema
Švábenská, Vilma Cibulková...
29. 4. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

LICHOŽROUTI
Animovaný / Rodinný / Česko / Slovensko / 2016 / 83 min
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!

vstupné 90 Kč

29. 4. sobota 19:30

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Akční / Krimi / Drama / Mysteriózní / Thriller / USA / 2016 / 116 min / od 12 let
Reacher nejraději pracuje tam, kde by byl oficiální postup příliš zdlouhavý. Jako
bývalý major vojenské policie má rád zločiny s armádní příchutí a vůbec nejraději ty,
které na první pohled nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky Susan Turnerové
(Cobie Smulders) ze špionáže. Krásky s dosud neposkvrněnou pověstí, kolem které
začali náhle v podezřelém tempu umírat lidé... Hrají: Tom Cruise, Cobie Smulders,
Robert Knepper, Aldis Hodge, Danika Yarosh...

HASIČI JÁCHYMOV
Sbor dobrovolných hasičů se od začátku nového roku opět podílí na spolupráci
s městem při konání různých akcí. V měsíci lednu pomáhali členové při přípravě akce
„Hledá se Yetti“, kde spolu se Službami města připravili prostor
u Štoly č. 1 a při samé akci zajistili občerstvení pro malé i velké návštěvníky.
Uskutečnila se také Výroční valná hromada, kde hasiči zhodnotili práci za uplynulý
rok 2016 a schválili program akcí na rok 2017. V únoru zajistili asistenci na plese
města. V březnu uspořádali tradiční Josefskou zábavu. Členové SDH se pomalu
připravují také na jarní soutěže a okresní kolo v Požárním sportu, kde chceme na
start postavit opět družstvo žen a družstvo mužů. Zatím se pracuje na fyzické
přípravě, věříme, že v dubnu bude již možnost začít nácviky venku.
Kolektiv mladých hasičů si na výroční valnou hromadu připravil malé vystoupení,
formou
veselých
básniček
a písniček. O jarních prázdninách
se většina kolektivu zúčastnila
zimního tábora na Mariánské.
Díky velice dobrým sněhovým
podmínkám si tábor velice užili,
po večerech hráli spoustu
vědomostních a kreativních her
s požární tématikou, které pro ně
vedoucí připravili. Uspořádáno
pro ně bylo také odpoledne první
pomoci, které připravil pan Jiří
Borek. Děti se učily jak správně
poskytnout první pomoc. V únoru
a březnu se děti učily požární prevenci a historii pro plnění odznaků odborností.
Úkolem kolektivu je získat nejméně pět odznaků. Z devíti dětí, které postoupily do
okresního kola, které se započítává, splnilo „odborky“ všech devět dětí. Je to
stoprocentní úspěch a za to dětem velice děkuji. Děti se připravují také jako
dospěláci na jarní soutěže, zvyšují si fyzickou přípravu a učí se pracovat s hasičským
nářadím. Pro fyzickou přípravu byla dětem zakoupena malá trampolína, která
doplňuje skákání přes švihadlo a děti velice baví. 11. a 12. března si děti mohly

vyzkoušet první letošní závody, a to přímo na halové soutěži v Jablonci nad Nisou,
kde se koná již tradiční zahájení letošní sezony v běhu na 60 metrů s překážkami.
Přihlášeno bylo cca 550 závodníků rozdělených na starší a mladší kategorii děvčat
a kluků. V mladší kategorii sklízíme veliký úspěch, mezi prvních 30 bodovaných
závodníků v halovém poháru obsadila krásné dvanácté místo Pavla Peteříková
a získala 19 bodů v kvalifikaci. Ostatní děvčata se vešla do první stovky závodníků.
Všichni ostatní zástupci se také vešli do stovky, což je veliký úspěch a velice dobrá
zkušenost v tak veliké konkurenci. Tři zástupci dorostu se zúčastnili také krajského
soustředění dorostu, které se konalo ve Žluticích. Dorostenci zahájí sezonu
v Sokolově na halovém „trojákování“ a následně pojedou také do Jablonce změřit
síly na halový pohár. Držme palečky, ať dopadnou alespoň jako ti malí! 

Členové jednotky od počátku roku začali sestavením jednotky pro rok 2017 a údržbou
techniky v akceschopnosti. Velitelé se zúčastnili pravidelného cyklického školení.
Jeden člen se zúčastnil nového školení strojníků a nositelů dýchací techniky. Ve
středu 22. března se byli tři členové jednotky podívat na nabídku čtyřkolky, kterou
pro naši jednotku v letošním roce zakoupí město, dle rozpočtu, pro případné lesní
požáry, dopravní nehody – úklid vozovky, apod. Bude to veliký pomocník a oživení
našeho vozového parku. Od začátku roku členové jednotky zasahovali čtyřikrát
u požáru (2x komín, automobil, Koliba na Božím Daru), jedenkrát při otevření bytu
na třídě Dukelských hrdinů, úklidu olejové skvrny, padlém stromu a asistovali při
přistání vrtulníku pro zraněnou osobu na sedačkové lanovce.
za SDH Jáchymov
Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ
CO SE DĚJE NA SLOVANECH?
Někteří chodí přes nově rekonstruované Slovany denně, ale přesto zařazujeme
několik fotografií.

VLAŠTOVKOVITÍ
Na stránkách Zpravodaje se již pravidelně objevují články o zvířatech. Dnes bych
vám chtěla nabídnout trochu jiný úhel pohledu. Jsou zvířata, která jsou v běžném
povědomí na jakémsi „lepším místě“, prostě mazlíčci, pro které máme pochopení,
teplou náruč a srdce otevřená. A pak ta druhá, která vnímáme jen okrajově, nebo až
když se s nimi dostaneme do „konfliktu“ (a pak také ta, která považujeme za škodlivá,
ošklivá, špinavá, děsivá, či jinak problematická…).
Na jaře se k nám každoročně vracejí tažní ptáci. Většina již během března, v dubnu
a květnu pak jiřičky a vlaštovky a jako poslední pak v květnu rorýsi. Všichni zde
pobývají zhruba do začátku září. Jiřička obecná a vlaštovka obecná jsou snad dobře
známé a není třeba je blíže popisovat. Silueta jiřičky a vlaštovky je podobná
a liší se jen zabarvením (vlaštovka má červenohnědé bříško) a délkou vidlicovitého
ocasu. Rorýs je celý hnědočerně zbarvený se světlým hrdlem. Jsou to drobní, velmi
aktivní, užiteční a neúnavní hmyzožravci. Po staletí byli cíleně lákáni do blízkosti
člověka, což bylo výhodné jak pro ptáky, tak především pro lidi, které přítomnost
těchto ptáků dokázala účinně zbavit obtížného hmyzu, zejména ve stájích a chlévech
a jejich okolí. Za ta léta se tak tito ptáci naučili hnízdit pouze v obydlených oblastech,
jsou na soužití s člověkem naprosto závislí a jinde to neumí (jsou tzv. synantropními
druhy). Dnes tedy hnízdí 100% populace jiřiček na lidských stavbách. Podobně jako
jiřičky jsou i rorýsi a vlaštovky na své hnízdiště silně fixovaní a jen obtížně si za
zaniklá hnízda hledají náhradu, což bohužel není jediný problém. Z afrických
zimovišť musí překonat stovky kilometrů a po vyčerpávajícím návratu často najdou
své starého hnízdo obsazené vrabci, jimž nemohou konkurovat. Nejčastěji je však
hnízdo zcela pryč. Necitlivé rekonstrukce budov, které tuto skutečnost neberou
v úvahu, je často o možnost hnízdění připravují. Když už se stane, že místo vhodné
pro stavbu hnízda zůstane, i například po zateplení, je opatřeno moderní fasádní
barvou. Ta už dnes neobsahuje tak vysoký podíl vápna a cementu, takže je méně
nasákavá. Výsledek je pak často žalostný. Hnízdo poté, co do něj jiřičky nakladou
vejce nebo v něm povyrostou mláďata, jejich váhu neudrží a padá. Kromě
otázky, kam nové hnízdo postavit, tak musí ptáci řešit i to, z čeho jej postavit. Bláta,
které ke stavbě svých hnízd nutně potřebují, je dnes, kdy jsou jara suchá, často
nedostatek. A problémem nejsou zdaleka jen rekonstrukce omítek, lidem vadí
i „nepořádek“. Mnohde tak lidé hnízda jiřiček (i ostatních ptáků) často shazují,
protože jim vadí trus, který se pod hnízdem hromadí či hnízda samotná. Místa, kde
jiřičky hnízdily, pak opatřují nejrůznějšími zábranami - vlajícími igelitovými
taškami, kompaktními disky, hadry apod. Kromě toho, že je takové počínání
nezákonné (odstraňování hnízd je od roku 2004 zakázáno zákonem
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. § 5a odst. 1 b))), takže například při
rekonstrukci budovy je nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, je často
i ukvapené a zbytečné. Tam, kde je to možné, postačí 40 cm pod hnízdo umístit asi 20
cm širokou podložku, která trus zachytí, a z ní pak zhruba dvakrát za rok trus
odstranit. Historicky nebyli nikdy tito ptáci tak masivně lidmi odmítáni, jako se to
děje nyní a jejich populace rapidně klesá. Naštěstí jsou jiřičky ochotné se přizpůsobit
a vezmou zavděk nabídnutým umělým hnízdem, vyrobeným z dřevobetonové směsi
nebo pálené hlíny, umístěným na místě původních hnízd. Jsou známé i případy, kdy

nepohrdly budkou pro rorýse na stěně domu. Jiřičkám tak do budoucna svítá jistá
naděje. Nakolik se však potká s realitou, záleží především na lidech. Kde je vůle,
řešení se vždycky najde. A radost z pozorování hnízdění „vašich ptáčků“ vám vše
jistě vynahradí.
Trocha statistiky: Vlaštovka obecná – kriticky ohrožený druh (úmrtnost mláďat je
80% a z přeživších se zpět k nám vrátí pouze každá desátá), shazování hnízd je
pokutováno. Běžně se tito ptáci dožívají (li) 15 let věku, nyní nebyl pozorován jediný
kus starší 5 let. A ti, kteří tvrdí, že je zvířata nezajímají, nebo dokonce, že je obtěžují
a jsou zbytečná, by si měli uvědomit, že každý lék, a téměř každý saponát, mýdlo,
krém, parfém atp., byl před spuštěním výroby testován na zvířatech.
A lidé jim skutečně dluží velmi mnoho.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/ochrana-jiricek-hnizdeni-malo-blata
Hana Léblová

KAM NA VÝLET?
Přemýšlíte o nějaké zajímavosti v okolí? Pak navštivte Motýlí dům v Karlových
Varech. Vydejte se pěšky přes město, lanovkou na Dianu, dále podle směrovek a pak
se již nechte unášet motýlí krásou... Po prohlídce lázeňskými cestami zpět na
kolonádu, za odměnu dobrou oplatku a pak domů. Přejeme hezký zážitek!

Ladislava Kulhavá

FOTOGRAFIE Z TITULNÍ STRANY ZPRAVODAJE
Na obálce dubnového Zpravodaje a také v rubrice “Víte že?“ jsme uveřejnili
fotografie s jarní tématikou, které jsou opravdu nádherné. Pokud se Vám fotografie
líbí, a třeba i Vy máte doma nějakou krásnou fotku, kterou byste se chtěli pochlubit,
neváhejte a zašlete nám ji do IKC. Třeba právě ta Vaše fotka bude na obálce příštího
čísla. Email pro zaslání fotografií: ic-jachymov@volny.cz.
Za Redakční radu Zpravodaje Petra Javůrková

