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VÍTE, ŽE?
ROZCESTNÍKY
Na
rozcestích
značených
cest
a významných místech trasy, tzv.
turistických informačních místech se
umisťují
směrovníky
(rozcestníky)
s tabulkami místního názvu a směrovými
tabulkami. Nemají být od sebe vzdálenější
než 4 kilometry.
Území Česka a Slovenska patří mezi země
s nejdokonalejší a nejhustší sítí
turistického značení pro pěší turistiku.
První české trasy byly vyznačeny
Pohorskou jednotou Radhošť kolem roku
1884 a Klubem českých turistů roku 1889.
Kromě pěších tras jsou v poslední době
značeny též trasy pro cyklisty, běžkaře a
jezdce na koních. Značení provádějí již od
počátků bezplatně dobrovolníci vyškolení a
organizovaní v klubech turistů - značkaři.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.cz
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Milí spoluobčané,
je před námi další rok, kdy budeme pokračovat v rozpracovaných projektech,
směřujících ke zlepšení vzhledu a funkčnosti našeho města. Uvědomuji si, že vše
přináší nemalé problémy nám všem, kdy se omezujeme a díváme se na rozkopaná
prostranství, překračujeme překážky, vozidla parkujeme dále od domova, ale výhled
do budoucího krásnějšího okolí našich domovů nám pomáhá vše zvládnout.
I v roce 2017 se budu ráda s Vámi vídat při kulturních a sportovních akcích, které
pro Vás spolu s děvčaty z Informačního a kulturního centra připravíme. Věřím, že se
rozběhne i spolupráce s naším budoucím partnerským městem Schneeberg. Na start
jsme se postavili již v roce 2016, kdy se naši malí fotbalisté zúčastnili fotbalového
turnaje ve Schneebergu a na oplátku se dorostenci zúčastnili turnaje minikopané
u nás v Jáchymově. Početná skupina nadšenců vyjela i na závody Dračích lodí.
Přeji Vám i s panem starostou hodně štěstí, zdraví a trpělivosti v roce 2017.
Ingeborg Štiková, místostarostka

INFORMAČNÍ CENTRUM

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
27. zasedání rady města ze dne 29. listopadu 2016:
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě „Dopravní řešení a rekonstrukce
komunikace ul. Mincovní v Jáchymově“ a pověřuje starostu jeho podpisem
 schválila Smlouvu o poskytování odborné pomoci k projektu Montánní
kulturní dědictví, a to mezi Městem Jáchymov a p. PhDr. Petrem Maškem,
Hostivařská 33/149, Praha a pověřuje starostu jeho podpisem
 schválila navýšení kapacity školní jídelny o 120 jídel v Základní škole
Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, příspěvková organizace
 souhlasila se stavbou „Eduard – Nikolaj _ par. č. 4631/9 _ Trafostanice“
dle předložené dokumentace
 souhlasila se stavbou „Vršek _ par. č. 4863/20 _ Trafostanice“ dle
předložené dokumentace
28. zasedání rady města ze dne 13. prosince 2016:
 schválila nabídku firmy Algon, a.s. na opravu cesty a schodiště k č. p. 902
a pověřuje OHS vystavením objednávky
 schválila Dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
č. 8120052935, mezi Městem Jáchymov a a.s. ČEZ Distribuce se sídlem
Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostu jejím podpisem
 schválila Smlouvu o dílo s Lesy Jáchymov, s. r. o., IČ: 04251521 (dotace na
hospodaření v lesích) a pověřuje starostu jejím podpisem
 schválila realizaci slavnostního nasvětlení kaple sv. Barbory a pověřuje OHS
vystavením objednávky
 schválila poplatek za parkovací místo v ulicích K Lanovce a Lidická na částku
1000,- Kč/rok/1 parkovací místo od 01. 01. 2017
 vzala na vědomí pořízení projektu orientačního značení pro motoristy města
Jáchymov
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Upozorňujeme předplatitele Jáchymovského zpravodaje, že některým z Vás již končí
předplatné. Pokud máte zájem o jeho obnovení, jsme tu pro Vás každý den. Po - Pá
8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.
Pokud si chcete nechat Zpravodaj doručovat přímo do schránky i Vy, neváhejte
a kontaktujte nás.
IKC Jáchymov

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2017
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:
38 x ročně:

svoz v sudé týdny
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. 2017 DO 15. 2. 2017 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá
splátka je splatná do 15. 7. 2017 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.

KONTEJNERY NA ELEKTRO
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že firma Asekol, a.s. umístila v Jáchymově na
vybraných stanovištích 4 ks kontejnery na drobný elektro odpad. Tyto kontejnery se
nachází v Mathesiově ulici (u kostela), na tř. Dukelských hrdinů (panelové domy).
V Husově ulici a v ulici K Lanovce (u pošty).
K čemu slouží stacionární kontejnery
Systém sběru drobného elektra do stacionárních
kontejnerů je určen pro občany, kteří neodevzdávají
elektroodpad do sběrných dvorů nebo mobilních
svozů. Málokdo půjde s jednou kulmou, topinkovačem
nebo rozbitým mobilním telefonem do sběrného
dvora. Proto často tato zařízení končí v komunálním
odpadu. Právě z těchto důvodů je tento kontejner
určen pro tyto občany. Výhodou je trvalý přístup
k tomuto sběrnému prostředku a lidé mohou třídit
elektro stejně jako papír nebo sklo.
Věříme, že rozšíření těchto služeb pomůže našemu
městu k ještě lepšímu třídění elektro odpadu.

CO SE U NÁS UDÁLO?
MIKULÁŠSKÁ
V neděli 4. prosince si v kavárně Kulturního domu zařádili čerti. Konalo se zde
další „Mikulášské odpoledne“ pro děti a rodiče. Celkem se sešlo cca 50 dětí
v doprovodu rodičů a prarodičů. Děti po zahájení vyvolaly čerty. Dostavili se dva
mladí čertíci z pekla a s dětmi prováděli pekelné hrátky. Například skákali v pytlích,
přeskakovali pekelný řetěz. Doplněno bylo vše tancem a soutěžemi, které pro
návštěvníky připravila děvčata z informačního centra. Za všechny soutěže děti
obdržely sladkou odměnu. Do soutěží se zapojili také rodiče a pro děti vyhráli věcnou
cenu. V 16 hodin nastalo v sále ticho, jelikož pekelné řádění přerušil příchod
Mikuláše. Děti Mikulášovi zazpívaly písničky, přednesly básničky a každý odvážlivec
byl odměněn Mikulášským balíčkem. Na závěr v rytmu disko hudby se rodiče s dětmi
pomalu přesouvali k lázeňskému domu Agricola, kde si počkali na příjezd sv.
Barborky a sv. Mikuláše. Obdrželi větvičku Barborky a ti, kteří byli odolní proti zimě,
počkali ještě na ohňostroj. Poděkování patří všem dobrovolným pomocníkům, kteří
přišli pomoci, čertům a Mikulášovi, že na Jáchymov nezapomněli a také panu
Prokopovi za vzornou obsluhu a zapůjčení kavárny. Těšíme se s Vámi na setkání zase
příští rok.

KONCERT VE ŠPITÁLNÍM KOSTELE
Třetí adventní neděli se konal ve Špitálním kostele nádherný koncert paní Kláskové
a pana Poura. Sice se sešlo málo lidiček, cca 25, ovšem koncert stál za to. Při hře na
kytaru a zpěvu paní Kláskové jsme mohli slyšet koledy z celého světa a také v různých
světových jazycích. České koledy si většina návštěvníků zazpívala s paní Kláskovou
a při zahraničních koledách si většina podupávala do rytmu. Pro zahřátí byl pro
návštěvníky připraven horký čaj, a jak to k Adventu patří, tak také svařené víno.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V sobotu 17. 12. 2016 se konal v tělocvičně ZŠ 1. ročník vánočního turnaje ve stolním
tenisu. Zúčastnit se mohly všechny věkové kategorie. A opravdu mimo kategorie
dorostenek a žen byly obsazeny všechny. Začínalo se v deset hodin dopoledne
kategorií muži a končilo se v odpoledních hodinách kategorií mladších žáků.
Atmosféra byla úžasná a bojovná. V kategorii mladších žáků vyhrála Pavla
Peteříková za dívky a Martin Lešťan za chlapce. V kategorii starších žáků se na první
příčce umístil Adam Pinc a Věra Hejná. Za dorost první místo patřilo Lukáši
Vaněčkovi a v kategorii mužů se na prvním místě umístil Petr Šikýř. Všichni
zúčastnění a také hosté a fanoušci si mohli dát malé občerstvení ve školní kuchyňce.
Věřím, že se všem vánoční turnaj líbil a že v příštím roce přibude hráčů.
Velké poděkování patří paní ředitelce ZŠ za zapůjčení tělocvičny a kuchyňky, a také
SDH Jáchymov za zajištění občerstvení.
Anna Plačková

ŠKOLNÍ NOVINY
„MIKULÁŠ A JEHO POMOCNÍCI VE ŠKOLCE“
V pondělí 5. 12. zavítal do naší mateřské školky Mikuláš, anděl a čert. Děti Mikuláše
od rána už nedočkavě očekávaly. Když však všichni tři vešli do třídy, přeci jenom se
některé děti bály a ukápla i slzička. Během návštěvy si však na čerta zvykly
a Mikulášovi společnými silami zazpívaly připravenou písničku. Hodné děti Mikuláš
pochválil a zlobivci slíbili, že se polepší. Balíček plný sladkostí si nakonec odnesli
všichni.
Mikulášskou atmosféru nám ve školce pomohl vytvořit i vánoční stromeček, který
školce věnovala společnost Lesy Jáchymov s.r.o., za který jim touto cestou děkujeme.

Kolektiv učitelek MŠ

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková
organizace, přijme učitele/učitelku pro 2. stupeň ZŠ - aprobace CHE, FY, PŘ na
úvazek 1,000. Nástup možný ihned. Zařazení do platové třídy 12. Podmínka:
vysokoškolské studium.
Více informací na tel. č. 608 163 302. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail
smetanova.evik@seznam.cz.

VÁNOČNÍ DÍLNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 15. prosince se v naší školičce jako již tradičně uskutečnily vánoční dílny,
společné tvoření rodičů s dětmi. V tomto období plném shonu si spoustu maminek
i tatínků našlo chvilku času, aby se věnovali svým dětem a nasáli vánoční atmosféru.

Paní učitelky si pro letošní rok připravily činnosti, které se zalíbily nejen dětem, ale
i jejich rodičům. Společnými silami si mohli vyrobit vánoční svícen, přáníčko zdobené
bramborovými tiskátky a ozdobnou kouli na vánoční stromeček. Vytvořili jsme si
příjemné přátelské a tvůrčí prostředí.
Rádi bychom poděkovali rodičům a dětem za jejich hojnou účast a budeme se opět
těšit na další společné tvoření, které proběhne v období Velikonoc.
Kolektiv učitelek MŠ

ŠKOLNÍ SBOR
Velké poděkování patří všem zpěvačkám a zpěvákům školního sboru, kteří
absolvovali předvánoční maraton vystoupení. Sboreček se představil na rozsvěcení
stromku v Jáchymově, Božím Daru. Tradičně v pondělí 19. 12. zazpívali všichni
členové sboru klientkám v domově na Mariánské. Jejich pásmo vyslechli také
obyvatelé DPS Jáchymov. Krásné vánoční písně byly proloženy básničkami
přednesenými žáky prvního stupně. Svá vystoupení ukončili v tělocvičně naší školy,
kde vystoupili před svými spolužáky a zaměstnanci školy.
Poděkování patří také paní učitelce Bc. Kateřině Kalvasové za vedení sboru
a realizaci všech vystoupení.
Mgr. Drahuše Nováková

TVOŘÍLEK
Na kroužku Tvořílek jsme přivítali milou návštěvu, žákyně Euroinstitutu. Společně
jsme se vrhli do bambulkování. Nálada byla výborná. Děti se s ochotou zapojily
a pomohly žačkám s prací. A protože návštěva byla plánovaná, tak Kristýnka
Josková si pro ně připravila malá překvapení ve formě dárků. Myslím, že od té chvíle
vznikla nová přátelství...

Petra Prokůpková

ŠKOLNÍ PARLAMENT
V pondělí 12. 12. došlo ke slavnostnímu podepsání smluv parlamenťáku se školou.
Slavnostního předání se zúčastnila paní poslankyně Ing. Markéta Wernerová, která
se společně s panem starostou Ing. Bronislavem Grulichem stala patronkou našeho
žákovského parlamentu. Od ledna 2017 začnou první společné schůzky, na kterých
parlamenťáci začnou pracovat na plánu své činnosti.

ZÁJEZD NA MUZIKÁL ALENKA V KRAJI ZÁZRAKŮ
V úterý 6. prosince v předvánočním čase navštívila skupina žáků 1. stupně stověžatou
Prahu.
Hlavním naším cílem bylo muzikálové představení Alenka v kraji zázraků v Divadle
Hybernia. Muzikál se líbil nejen dětským divákům, ale i nám dospělákům. Krásný
zážitek!
A co by to bylo za výlet do hlavního města, kdybychom neviděli Staroměstské náměstí
zaplněné tradičními vánočními trhy kolem bohatě nazdobeného vánočního stromu.
U Orloje jsme postávali s davy dalších turistů a obdivovali jeho krásu. Víte, že jeden
z potomků zakladatele města Jáchymova je historicky spjat s událostmi na
Staroměstské radnici? Naše děti to již ví.
Vánočně laděnými uličkami staré Prahy jsme došli k autobusu lehce unavení
a s úsměvem na tváři se vydali vstříc do náruče rodičů.
Chválíme všechny žáky, včetně těch nejmenších. Celodenní výlet zvládli statečně
a s dobrou náladou.
Děkujeme také p. Kouřilové za pomoc a městu Jáchymov, které zajistilo dětem
bezplatnou dopravu.
Mgr. Erika Krnáčová

YETTI HLEDÁ POMOCNÍKY
Pokud jste hraví, máte rádi děti a nebojíte se lumpáren, přihlaste se na Informačním
centru Jáchymov. V úterý 10. 1. 2017 od 16.00 hodin proběhne informativní schůzka
účinkujících.
Děkujeme za pomoc a těšíme se na Vás Yetti tým.

TVOŘTE ZPRAVODAJ S NÁMI
Milí čtenáři,
v prosincovém čísle jsme Vás informovali o nových rubrikách, kterými od ledna
obohatíme stránky našeho měsíčníku. Níže zveřejňujeme první vlaštovku z rubriky
Hospodyňka a představujeme dva první mazlíčky.
Pokud i Vy máte nějakou dobrotu, kterou nás chcete naučit, anebo mazlíčka, na
kterého jste pyšní, sem s nimi!
Příspěvky můžete zasílat na adresu: ic-jachymov@volny.cz

HOSPODYŇKA
PEČENÝ ČAJ – VÁNOČNÍ
POTŘEBUJEME:
1ks pekáč na husu
pomeranče - do půlky pekáče (cca 2kg)
mandarinky - do půlky pekáče (cca 2 kg)
3ks citrón (lepší je BIO)
1kg cukr krystal
1 hrst malin (můžou být i mražené)
2ks skořice celá
Všechny citrusy oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Do jedné půlky pekáče dáme
pomeranče, do druhé mandarinky. Přidáme citrony, maliny, skořici a vše zasypeme
cukrem. Pro vůni můžeme přidat i kousek omyté pomerančové slupky, kterou po
upečení vyndáme. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme cca 45 minut (záleží na
troubě). Směs občas promícháme a ve chvíli, kdy vidíme, že je ovoce upečené, plníme
do sklenic, které jsme předtím pečlivě umyli. Sklenice zavíčkujeme a otočíme dnem
vzhůru. Po vychladnutí skleničky opláchneme (pokud jste je polili, tak jako já
vždycky), můžeme je opatřit etiketou a někomu nadělit. Nebo je strčit do chladné
spíže, kde takovýto čaj vydrží bez problémů i rok, dva. Dávkování je individuální.
Kdo má rád sladší, dá si do hrnečku více směsi, která se zalije jako klasický čaj,
horkou převařenou vodou.
Přeji Vám příjemné chvíle strávené nad šálkem dobrého čaje.
Petra Javůrková

MŮJ MAZLÍČEK
MICHALKA - DRAČICE
Agama australská (Pogona vitticeps) je denní
ještěr z čeledi agamovitých, jiným názvem
agama vousatá. Má žluté, světle hnědé až
hnědočervené zbarvení. Dosahuje velikosti až
60 cm. Agama stejně jako hadi svléká svou
kůži, svléknutí celé kůže brání trnité výrůstky.
Dožívá se 8-11 let.
Naše Míša se vylíhla před 3,5 lety v červenci
z maličkého vajíčka. Domů jsme si jí přinesli
koncem srpna a od té doby se opravdu
nenudíme. Je milou a velice pohodovou
společnicí, která trpělivě snáší všechno naše
mazlení. Umí dát zřetelně najevo, že nechce být
v teráriu a že musí okamžitě ven. Ráda se
vyhřívá na okně, pobíhá po celém bytě a občas
se nám schová. My jí pak hledáme a hledáme
a ona si klidně spí někde v koutě. Je také
dobrým lovcem. Baští hmyz a zeleninu, ale ze
všeho nejvíc jí chutnají sarančata. Je to prima
parťák a jsme rádi, že ji máme.
Rodina Javůrkova

LILLYNKA - ŠTĚKNA UŠATÁ
Svým vzhledem v sobě nezapře
křížence Jack Russel teriéra, lišky
a netopýra. Vzhledem ke své drobné
fyzické konstituci zvyšuje svou
atraktivitu neustálým štěkáním, což
jistě oceňují lidé žijící na ulici
Fibichova v Jáchymově během
víkendových ranních hodin. Lillynka
si hlídá své páníčky, někdy
i vyceněnými zuby, ale věřte, že doma
se z ní stává „gaučák“, který se
nejraději zavrtává do hřejivých dek.
Její aktivní temperament je naštěstí
možné
regulovat
dlouhými
procházkami a házením jejích
oblíbených smrkových šišek či
sněhových koulí. Je to miláček.
Rodina Šikýřova

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.

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA - OMLUVA
V prosincovém čísle Jáchymovského zpravodaje byla chybně uvedena otevírací doba
muzea. Tímto se všem čtenářů omlouváme a uvádíme věc na pravou míru.

Otvírací doba v měsíci lednu:
1. – 3. 1. 2017 zavřeno
4. – 8. 1. otevřeno
od 18. 1. otevřeno v běžném režimu (viz výše)

9. – 17. 1. zavřeno

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 tématických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká
a lidová ztvárnění hudebního života.

Přednáška: Proměny krajinného dědictví a identity českého
Krušnohoří ve 20. století
21. 1. 2017 od 17 hodin.
V přednášce představí kolektivy studentů a pracovníků Univerzity Karlovy v Praze
a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proměny identity, krajiny,
společnosti, kultury a dědictví v oblasti českého Krušnohoří. V druhé polovině
20. století proběhly v pohraničí Česka, tedy včetně oblasti Krušnohoří, podstatné
změny, které se projevily ve zdejší krajině a společenském i kulturním prostředí.
V důsledku různých událostí se významně proměnilo dlouhodobé utváření a vnímání
místní krajiny, identity a dědictví. Zejména od roku 1989 dochází k nárůstu zájmu
o poznání často rozporuplné minulosti pohraničí.
V průběhu přednášky budou s využitím výsledků již uskutečněných výzkumů, které
prováděli pracovníci a studenti, představeny a diskutovány proměny identity, krajiny,
společnosti, kultury a dědictví v oblasti českého Krušnohoří spolu s možnostmi jejich
prezentace a interpretace.

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří
světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO
a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Soutěž O pohár jáchymovské mincovny
Na začátku prosince se v muzeu konal již 13. ročník soutěže o znalostech našeho
regionu. Tohoto setkání se zúčastňují žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a gymnázií. Letos byl
hlavním tématem právě Jáchymov a jeho 500. výročí. Také naši školu reprezentovala
dvojice chlapců, i když se neumístila na předních místech. Prvenství obhájili studenti
z ostrovského gymnázia.
Ladislava Kulhavá

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE 29. 1.
DPS
26. 1.

13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

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

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

KULTURNÍ PROGRAM LEDEN 2017
RADIUM PALACE
12. 1. čtvrtek 20:00 – 21:30 hod.
sál
BLUE ROMANTIC CIMBÁL
- světové balady a lidové písně zahraje na cimbál Roman Veverka.

vstupné 80 Kč

21. 1. sobota 20:00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES LÉČEBNÝCH LÁZNÍ JÁCHYMOV
26. 1. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY GIANCARLA RUGGIERIHO
S tanečním a klavírním doprovodem. Účinkující: Giancarlo Ruggieri (Itálie) – tenor,
Soňa Ruggieri – balet, Václav Krahulík – klavír.

BĚHOUNEK
1. 1. 2017 neděle 19:30 hod.
sál
vstup volný
NOVOROČNÍ KONCERT SLAVNÝCH MELODIÍ
Účinkují: Christina Kluge /BRD/ a Jaroslav Mrázek – zpěv, Jiří Hošek – violoncello,
Daniel Wiesner – klavír.
10. 1. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 120 Kč
KOUZLO OPERET
Nejkrásnější melodie E. Kalmána, F.Lehára, J. Strausse uslyšíte v podání sopranistky
STANISLAVY ČIHÁKOVÉ za doprovodu houslí a klavíru. Housle – Vladislav
Liněckij, klavír - Iveta Madrasová.
24. 1. úterý 19:30 hod.

sál
LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Zábavný program krojované dudácké kapely z Ledecka.

vstupné 100 Kč

CURIE - kavárna
1. 1. 2017 neděle 19:30 hod.
vstupné zdarma
NOVOROČNÍ KONCERT DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími.
6. 1. pátek 19:30 hod.
TŘÍKRÁLOVÝ VEČERNÍ KONCERT
Jiří Špidra zpěv a klávesy, Květa Teturová zpěv a saxofon.

vstupné 100,- Kč

17. 1. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Večer francouzských šansonů v podání Stanislavy Knejflové. Hudební doprovod Josef
Škulavík.
31. 1. úterý 19:30 hod

vstupné 100 Kč

HUDEBNÍ OBRAZY
náhled do klavírního ateliéru manželů Grešlových. V programu L. V. Beethoven,
R. Schumann, A. N. Skrjabin, G. Fauré.

KULTURNÍ DŮM
23. 1. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. 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 pracovních pomůcek, destiček a výpal
hotových výrobků. (první den – tvoření, dalších 6 dní schnutí výrobků, 7. den
vypalování v peci, za další 2 dny budou hotové výrobky přivezeny k vyzvednutí).
Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 20. 1. Minimální počet
účastníků 3.
30. 1. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
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 27. 1. Minimální počet účastníků 3.

KOSTEL SVATÉHO JÁCHYMA
13. 1. pátek, 19:30

vstupné 190 Kč

VARHANY V PROMĚNÁCH STALETÍ
Program koncertu představí bohatství varhanní tvorby z různých koutů Evropy od
baroka přes romantismus až k 20. století. Program: J. S. Bach, A. Vivaldi,
R. Schumann, A. Dvořák, C. Franck, L. Boëllmann

Podrobné informace získáte u programových specialistek LL Jáchymov,
na nástěnkách všech lázeňských hotelů nebo na webu
www.spainfojachymov.cz

KINO RADIUM JÁCHYMOV
4. 1. středa 19:30

vstupné 90 Kč

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
Thriller / Kanada / Velká Británie / USA /2016 / 108 min /od 12 let
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád. Psycholog Allan
Pascal se snaží odkrýt podivné okolnosti chlapcovy nehody. Čím dál víc je vtahován
do spleti záhad na hranici reality a fantazie...
7. 1. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

HLEDÁ SE DORY
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2016 / 103 min
V animovaném filmu od studií Disney Pixar Hledá se Dory se na stříbrná plátna
vrací oblíbená modrá rybka Dory.
7. 1. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

ZLO NIKDY NESPÍ
Horor / Thriller / USA / 2016 / 97 min / od 12 let
Poté, co Jessie (Kate Bosworth) a Mark (Thomas Jane) ztratí svého syna, adoptují do
své péče 8letého chlapečka Codyho. Cody je nesmírně citlivý a hodný, má však jedno
velké tajemství - bojí se usínání.... Hrají: Jacob Tremblay, Thomas Jane ...
18. 1. středa 19:30

vstupné 90 Kč

MUŽ JMÉNEM OVÉ
Drama / Komedie / Švédsko / 2015 /116 min / od 12 let
Bývalý předseda družstva vlastníků, kterému nedávno zemřela milovaná žena Sonja,
nyní terorizuje sousedství jako samozvaný strážce pořádku. Zvrat v jeho životní rutině
nastává s příchodem jeho nových sousedů... Hrají: Rolf Lassgård, Bahar Pars, ...
21. 1. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2016 / 90 min
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se
trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život
mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co
na tom, že Max je pes a Katie člověk?
21. 1. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

BOŽSKÁ FLORENCE
Životopisný / Komedie / Drama / Hudební / USA / 2016 / 110 min /od 12 let
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel její
hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 rozhodne
uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall ... Hrají: Meryl Streep, Hugh
Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend, Allan
Cordune.

HASIČI
Poslední víkend v říjnu se mladí hasiči zúčastnili prázdninového soustředění v kempu
v Čichořicích a že bylo krásné podzimní počasí, náramně si víkend užili. Děti si sami
vařily, užívaly si sluníčka venku při sportovních soutěžích a večer při společenských
hrách. Nezapomněly ani na rodiče a vyrobily jim krásné dárečky. Při odjezdu padaly
otázky, „kdy se opět vrátíme, kdy sem zase pojedeme?“ Určitě zopakujeme v jarních
měsících. V listopadu začaly děti zimní přípravu a teoretickou přípravu na odznaky
požárních odborností. První víkend v prosinci se většina dětí zúčastnila halových závodů
v hale na Baníku v Sokolově. Vůbec si nevedly špatně. V kategorii přípravky se na
druhém místě mezi chlapci umístil Vašík Lebeda, v dívkách na třetím se umístila Adriana
Strnadová. V mladší kategorii se na druhém místě umístila Pavla Peteříková. Krásné
čtvrté místo si vybojoval také Jiřík Frai, který měl za soupeře kluky, kteří tuto kategorii
již opouští. Většina našich dětí, které
soutěžily v mladší kategorii, přešla
z přípravky a závody pro ně byly těžké.
Nevedly si ale špatně, nikdo z nich
neskončil poslední. Pochopily, že není
důležité vyhrát, to přijde, ale zúčastnit se.
Se starší kategorií se pokusila změřit síly
také Pavla Peteříková, umístila se na
krásném čtvrtém místě. Z kluků byl na
druhém místě Kamil Plaček a v dorostu
jsme také zabojovali. První místo obsadil
František Trefný, druhý byl Kamil Plaček
a z dívek vyhrála Eliška Novotná. Mladší
kategorie si slunečné odpoledne poté užila
v parku na hřišti.
Dospěláci
pomáhali
při
akcích
pořádaných městem, jako bylo Rozsvěcení vánočního stromu, Halloween, Mikulášská,
koncert ve Špitálním kostele. Členové SDH uspořádali také Mikuláše, čerty a Anděla,
který navštívil některé naše domácnosti, aby dětem po roce sečetli jejich hříchy
a popřípadě děti odměnili. Asi vše dopadlo dobře, jelikož žádné dítko do pekla nenesli.
Členové jednotky se opět starali o akceschopnost techniky. Uspořádali dvoudenní
školení nositelů dýchací techniky na Eduardu, kde byla připravena zajímavá přírodní
dráha a všichni nositelé v rámci fyzické přípravy běželi na čas. V letošním roce také
naše jednotka obdržela dotace z Karlovarského kraje v hodnotě 112 891,-Kč, již jsou
zakoupeny a zařazeny do výjezdu. Jedná se o rozbrušovací pilu, svítilny, náhradní láhve
k dýchací technice a masky značky Dräger. Dokoupeno bylo také oblečení pro členy,
jako jsou trika, ochranné rukavice, čepice a kukly, zásahové boty a pracovní stejnokroje
PS II. V listopadu a prosinci vyjížděli členové ke čtyřem zásahům. Jednomu požáru
komína, dvou padlým stromům a jednou k prověřovacímu cvičení spolu s HZS Karlovy
Vary a jednotkou Ostrov.
Přeji všem pohodový a klidný vstup do nového roku a rok 2017 ať se všem splní dle
přání a představ.
Anna Plačková
starostka SDH Jáchymov

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
O prostředním prosincovém víkendu jsme v klubovně uspořádali tradiční vánoční
besídku. Skauti se sešli již v pátek odpoledne. V jedné z místností jsme vytvořili
"lůžkovou úpravu" a po večeři jsme si udělali filmový večer. Na velkém projekčním
plátně jsme zhlédli několik předních filmů světové kinematografie. To určitě musíme
někdy zopakovat!
V sobotu dopoledne pak začala tradiční besídka. Vyráběli jsme papírové ozdoby na
stromeček a dekorativní bambule, po obědě jsme si zahráli hry a setkání zakončili
vyhodnocením celoročního bodování s předáním cen, předání ocenění za činnost a
vánoční nadílkou. Bylo příjemné se zase po čase setkat se členy, kteří již nejsou
aktivní, přesto jsme s nimi hodně zažili.
Na Štědrý den jsme se tradičně setkali k roznášení Betlémského světla. Tentokrát jste
si světlo mohli převzít hned na 4 místech: u zdravotního střediska, před Mincovnou,
u základní školy a před kulturním domem. Roznosu se ve třech skupinách účastnili
4 dospělí, 4 skauti a 1 benjamínek. Na místa setkání si světýlko přišlo připálit 15 lidí,
dále jsme navštívili 20 domácností, svíčky jsme zapálili také na hřbitově.
Věříme, že jsme s plamínkem Betlémského světla přinesli do Vašich domácností
i trochu té vánoční pohody. Těšíme se na setkání opět za rok!
Fotografie z těchto a dalších akcí naleznete ve střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2017
Tomáš Barth
vedoucí střediska

ČTENÁŘI PÍŠÍ

JAN HLOUŠEK – křest knihy a udělení čestného občanství

Královskou mincovnu v poslední listopadovou sobotu zcela zaplnili občané
Jáchymova spolu s rozličnými hosty z různých koutů České republiky. Ti se zde sešli,
aby oslavili křest velmi unikátního knižního díla “Jáchymov – Joachimsthal”. Díky
uctivému podnětu jednoho ze zastupitelů města, pana Michala Baláže, byli vedle
slavnostního křtu knihy zúčastnění hosté svědky i udílení čestného občanství autoru
díla, Janu Hlouškovi, in memoriam. Stalo se tak jako projev úcty významné osobnosti
v oblasti vědy a za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj, propagaci a pověst města
Jáchymov.
Doktor Hloušek se se svou prací významně zapsal do novodobé historie města jako
uznávaný odborník v oblasti mineralogie. Svou proslulou sbírku jáchymovských
minerálů nezištně věnoval do Královské mincovny Karlovarskému muzeu. Vědecké
práce s touto sbírkou přímo související pak pomohly zapsat Jáchymov i do
mezinárodních odborných map jako jednu z mineralogicky nejbohatších lokalit světa.
Rodáka z Karlových Varů přilákal do Údolí sv. Jáchyma obdiv k místní
mineralogické rozmanitosti již v útlém mládí. Tento obdiv postupně přerostl u Jana
ve skutečnou lásku a ten své bádání časem rozšířil s urputností jemu vlastní na další
rozsáhlé souvislosti přímo spjaté s dávnou i ne tak dávnou historií města. Čerstvě

křtěné knižní vydání původní elektronické publikace stejného jména shrnuje
komplexní informace o vývoji našeho města a jeho výrazných stopách v historii celé
humanity.
Křest knihy zorganizovala dcera autora, paní Kateřina Hloušková za vstřícné
spolupráce Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje a za
velkorysé podpory Nadace St. Joachim a rovněž města Jáchymov. Pod záštitou
senátora pana Ing. Jana Horníka se kmotry knihy stali vážení pánové: starosta Ing.
Bronislav Grulich a dále jeden z patronů kulturního rozvoje krušnohoří RNDr.
Michal Urban. Z okruhu přátel a kolegů se třetím patronem knihy stal nejbližší
kamarád Jana a jeden z předních českých geologů, RNDr. František Veselovský.
Pořadem provedl nositel dalšího zvučného jména na poli světově uznávaných
mineralogů pan Mgr. Jakub Plášil, PhD. Mezi velkou řádkou dalších vzácných hostů,
přátel a kolegů Jana Hlouška a obyvatel či patronů Jáchymova, kteří přišli městu
a jeho “novopečenému” čestnému občanovi vzdát hold, byla k vidění spousta
parádních hornických uniforem a zazněly zde i tóny tradičního hornického nástroje –
citery. Přijel na ni zahrát až z dalekého Varnsdorfu talentovaný přední český citerista
pan Michal Müller. Ten si svými tóny zcela podmanil celé obecenstvo. Také přátelé z
Hornického spolku Hřebečná “vystřihly” na počest oslavence svou hornickou hymnu.
Přestože Královská mincovna celý večer praskala ve švech, panovala zde intimní
přátelská atmosféra lidí, kteří měli dva společné jmenovatele – Jana Hlouška a město
Jáchymov.
Všem děkuje za účast a slova uznání Kateřina Hloušková – dcera

