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V tomto čísle si přečtete:






slovo starosty a místostarostky
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
 pozvánky na kulturní akce

CENA
5,-

VÍTANÍ OBČÁNKU
Vážení spoluobčané,
jak se stalo již tradicí, opět jsme v obřadní síni na radnici přivítali do života nové
spoluobčánky. Z deseti pozvaných přišlo ke slavnostnímu uvítání šest miminek
s rodiči a dokonce i prarodiči. Hned v úvodu je milým vystoupením přivítaly
nejmenší děti z naší mateřské školy se svým vystoupením. I žáci ze ZŠ přispěli
pěknou hrou na flétničky. Po slavnostním projevu nastal ten nejdůležitější úkol –
zápis do pamětní knihy, předání dárků a kytičky a focení děťátka v kolébce. S přáním
hodně radosti z děťátka se s rodiči rozloučila i předsedkyně kulturní komise MUDr.
Hana Hornátová.
Advent nám naše domovy rozzáří vánoční náladou, zavoní připravovaným pečivem
a já Vám přeji, abyste tento čas prožili v pohodě a u vánočního stromečku se jen
těšili z dárků a přítomnosti svých nejbližších.
Přeji vám hezké vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2013.
Ingeborg Štiková

FOTOSOUTĚŽ - 2012

René Lehm
Mudr. Erika Handrychová

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
konec roku se blíží a tak nastává čas k určitému bilancování. Chci připomenout, jaké
investiční akce se nám podařilo v letošním roce realizovat, co je rozděláno a co
nového připravujeme pro rok příští.
V letošním roce byla dokončena a slavnostně uvedena do provozu mateřská
školka. Jsem přesvědčen, že investice ve výši 7 mil. Kč (z toho 6 mil. dotace) přinesla
své ovoce a naplnila očekávání dětí a rodičů. Následně jsme přistoupili k celkové
rekonstrukci střechy za účelem odstranění letitého problému – zatékání do objektu.
Přes obrovské problémy během stavebních prací, kdy došlo k několikerému (dlužno
podotknout, že nezaviněnému) vytopení vnitřních prostor, je střecha hotova a já si
od této dvoumiliónové investice slibuji, kromě odstranění uvedeného problému, i
snížení provozních nákladů.
Co se týká dalšího městského nemovitého majetku, povedlo se nám za přispění
dotačních prostředků opravit fasády na dvou bytových domech na náměstí
Republiky. Vůbec fasády, to je kapitolka sama o sobě. Vnímám problémy, které řada
z vás při jednání s orgány NPÚ má. Jsem rád, že jsou ve většině případů vyřešena a
že ve větší míře využíváte možností spolufinancování, které město Jáchymov nabízí.
Ať z prostředků MK – z programu Regenerace MPZ či z fondu Obnovy, který je
naplňován z prostředků města. Za podpory těchto fondů bylo v letošním roce na
náměstí Republiky opraveno asi 8 objektů a já vám slibuji, že v této pomoci budeme i
nadále pokračovat.
Z finančního daru fi ČEPS ve výši 4,5 mil. Kč bylo vybudováno a na podzim
předáno veřejné sportoviště Slovany. A tím se dostávám k letošní největší investiční
akci, Revitalizaci Hornického náměstí, s jehož přejímkou se v těchto dnech začalo.
Také tuto stavbu provázela celá řada problémů – přesto jsem přesvědčen, že
dodavatel stavby odvedl dobrou práci a výsledné dílo bude dobře sloužit svému
účelu, jako východisko Stříbrné stezky.
Musím se také zmínit o pokračujících opravách opěrných zdí. V letošním roce
byla sanována zeď u vjezdu do Husovy ulice. Velice si přeji, aby v dalším dotačním
období 2014+ bylo na tyto a podobné záměry na regionální úrovni alokováno více
finančních prostředků. Opravy opěrných zdí, komunikací a chodníků jsou alfou a
omegou dalšího rozvoje Jáchymova.
Takovou poslední akcí, o které bych se chtěl zmínit, je zahájení výstavby
cyklostezky mezi Ostrovem a Jáchymovem. Stezka je financována z evropských
dotací a bude dokončena na podzim příštího roku. Myslím, že na rozdíl od mnoha
jiných stezek, má tato své opodstatnění a bude v budoucnosti velmi využívána.
A tím se dostáváme k tomu, co plánujeme realizovat v roce příštím. Naše
představy byly větší, v souvislosti s novelizací RUD jsme očekávali příjmy města o 6
mil. Kč vyšší. Bohužel hospodaření státu se nevyvíjí podle očekávaných představ a
tak i výnosy daní klesají. A protože se změnou úhradové vyhlášky lázeňské péče
klesá i počet pacientů lázní, snižuje se tím i výběr lázeňských poplatků. Výsledkem,
pokud nechceme město více zadlužit, což já v žádném případě nehodlám, je nutnost

šetřit a tím i omezit investice. V příštím roce proto jako nejvýznamnější akci
zahájíme stavbu parkoviště na tř. Dukelských hrdinů a snad se podaří zbourat
Hornický dům (náklady, bez opěrky cca. 3 mil. Kč). Určitě však budeme připravovat
další projekty (a ty taky něco stojí), abychom byli připraveni na nové dotační období
pracovně označované 2014+. V polovině roku uvidíme, kam směřuje hospodaření
státu a jak se daří s výběrem daní a pak se rozhodneme, co dál.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klid a pohodu během adventních dnů, bohatého
Ježíška, veselého Silvestra a pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce 2013.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
25. zasedání rady města ze dne 6. listopadu 2012:
 schválila navýšení nájemného v městském bytě I. kategorie, č.p. 1048/407
v ulici K lanovce v Jáchymově
 schválila vyvěšení záměru na pronájem sedačkové lanové dráhy Černý potok Klínovec na dobu určitou od 01. 04. 2013 do 31. 10. 2013 za smluvní cenu
5.000,- Kč za dané období. Předmět nájmu: Sedačková lanová dráha
umístěná na pozemku p.p.č. 1853/29 v k.ú. Jáchymov, s počátkem
v Jáchymově (dolní stanice) a koncem na Klínovci (horní stanice). Objekt
dolní nástupní stanice včetně strojního zařízení v budově bez č.p./e.č. na
pozemku p.p.č t. 1613 v k.ú. Jáchymov. Objekt horní nástupní stanice včetně
bufetu v budově bez č.p./e.č.na pozemku p.p.č. st.1614 v k.ú. Jáchymov
 schválila doplnění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Eurovia na akci
Cyklostezka Ostrov – Jáchymov o Změnový list č. 5
 schválila nabídku spol. Kancelář stavebního inženýrství se sídlem Botanická
256, Dalovice, na projekt demolice Hornického domu v Jáchymově, která činí
58.320,- Kč
 schválila Nařízení č. 02/2012, kterým se stanovují maximální ceny nájmů míst
na veřejném pohřebišti v areálu hřbitova v Jáchymově a služby hřbitovní
poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště
 neschválila žádost Oblastní Charity Ostrov o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace pro r. 2013
 neschválila finanční příspěvek pro Domov Svatého Josefa v Žirči
 nepřijala nabídku partnerství v projektu cyklodoprava CYKLOEGRENSIS
2013 a žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč
 nesouhlasila s tím, aby o.p.s. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge nabyla
do svého vlastnictví nemovitosti – vodní dílo Blatenský příkop s p.p.č. 724
o vým. 3453 m2 v k.ú. Rýžovna podle darovací smlouvy a pověřuje pí Ingeborg
Štikovou, jako jednoho ze zakladatelů o.p.s. k přednesení tohoto zamítavého
stanoviska
26. zasedání rady města ze dne 20. listopadu 2012:
 schválila plán inventur pro rok 2012 příkaz starosty č. 3/2012 k provedení
inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2012
 schválila pronájem nebytového prostoru č.p. 4/7 v ulici náměstí Republiky
v Jáchymově dle předložené nabídky do výběrového řízení. Pronájem NB činí
15,80 Kč/m2 a ve smlouvě bude zohledněna každoroční valorizace
 schválila vyhlášení výběrové řízení - čtvrté kolo - na pronájem bytu č.p.
1049/303 podle „Pravidel Města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do
nájmu občanům“
 schválila na základě žádosti ICK Jáchymov vytvoření virtuální prohlídky
města Jáchymov na webových stránkách města. Náklady činí 30 tis. Kč

 doporučila Vydavatelství BIP předložit žádost o poskytnutí finančního
příspěvku v souvislosti s projektem „Stop šikaně“, Základní škole Jáchymov
 souhlasila s použitím znaku města k potisku na tréninkové soupravy pro
mládež oddílu TJ Jáchymov
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
Ceník za odvoz odpadu na rok 2013
Velikost

Svoz

Svoz

Svoz

Svoz

nádoby
120 l
240 l
660 l
1100 l

1 x týdně
2.704,4.830,14.553,29.950,-

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

38 x ročně
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. 2013 DO 15. 2. 2013 nebo ve dvou splátkách,
kdy druhá splátka je splatná do 15. 7. 2013 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.

Upozornění pro všechny občany Jáchymova!
Místní poplatky od občanů se budou vybírat v pokladně Městského úřadu
Jáchymov v tomto roce naposledy dne 19. 12. 2012.
Dne 5. 12. 2012 od 16.00 hod. se konají

HOVORY S OBČANY
Dne 12. 12. 2012 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov se koná

XVI. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Víte, co se děje v naší škole odpoledne?
Velmi zajímavé věci. Máme své žáčky totiž velmi rádi, a tak jsme se rozhodli, že jim
své dveře otevřeme i odpoledne. Přemýšleli jsme, co by je mohlo bavit, co by je
mohlo zaujmout, a napadly nás následující činnosti.
Pro milovníky hudby jsme připravili
odpolední setkávání s hudebními
nástroji. Nakoupili jsme proto nové
kytary a elektrický klavír a nyní se už
pilně učíme tyto hudební nástroje
ovládat. Není to jednoduché, ale
doufejme, že naše umění brzy
předvedeme na prvním veřejném
koncertě.
Někteří naši žáci mají ale mlsné
jazýčky, a tak jsme pro ně přichystali
kurzy vaření. Zařídili jsme pro naše
kuchtíky novou školní kuchyňku,
poprosili jsme o pomoc naši šikovnou paní kuchařku Lucii Dvořákovou a s vervou se
pustili do výroby prvních laskominek. Své kuchařské umění žáci ukázali již na Dni
otevřených dveří, kdy pro hosty připravili úžasně chutné občerstvení. Když vám
prozradíme, že kuchtíci jsou schopni upéct voňavé koláče, křupavé langoše, lahodné
bramboráky, budete chtít jistě vědět, kdy kurzy vaření probíhají .
Divadelní soubor Velký div KURI-KURI a pěvecký sbor MaCus Chorus už jistě
znáte. Přeci jen ale stojí za zmínku, neboť i tam žáci pracují velmi poctivě. Jejich
chystané vánoční vystoupení budete moci navštívit již brzy. Pěvecký sbor vystoupí
2. 12. od 16:30 v rámci vánoční akce u radnice a divadelní soubor pak 13. 12. od
18:00 ve Špitálním kostelíku.
Média jsou všude kolem nás, a tak někteří
žáci zatoužili se alespoň na chvíli stát
zuřivými reportéry. Neváhali jsme
a připravili pro ně redakční místnost, kde
by mohli své žurnalistické ambice
uplatnit. Své příležitosti se chytli
bravurně. Reportérský tým začal od září
tohoto školního roku vydávat nové školní
noviny s názvem „SKLO aneb školní
střípky“, které si jejich spolužáci mohou
zakoupit za 2,- Kč. Ladem nezůstala ležet
ani kamera, a tak vznikla další naše
televizní reportáž. Naši filmařskou práci můžete sledovat na webových stránkách:
www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy/zs-jachymov .
Pro výtvarně nadané žáky chystáme kreativní kurzy, ale o těch vás budeme
informovat v dalších číslech Zpravodaje.
Bc. Eva Lešková

SOUTĚŽ PRO DĚTI – KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správná odpověď z minulého čísla je KAPLE SVATÉ BARBORY
Barokní kaple byla postavena v roce 1770 v místě, kde dnes stojí lázeňský dům
Astorie. V roce 1916 byla rozebrána a znovu postavena na současném místě. Kaple
je zasvěcena sv. Barboře, patronce horníků a má dvě věžičky, které připomínají
jáchymovské horníky a hutníky. Kaple má jednoduchou architekturu se zajímavým
vstupním průčelím.
Výherce z minulého čísla je Martina Kostková (2. třída)
Svou výhru si může vyzvednout v Informačním centru.
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Plody obsahující vitamíny
Vánoční dárky nosí …
Nejbližší město
Mikuláš, čert a …
Druh nábytku
Současný měsíc

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Společenské oblečení
Svátek 6. 12. má …
Roční období, začínající 21.12.
Den v týdnu
Období před vánocemi
Druh pozdravu

Správnou odpověď se dozvíte v příštím Zpravodaji…

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V prosinci se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Emma Spiessová
Anna Kouřilová
Věra Tomková
Antonín Celer
Anzelm Kubík
Jaromír Dymáček
Libuše Štětková
Marie Múčková
Oldřich Brada
Ladislav Kotrč
Věra Damborová
Daniela Loukotová
Vlasta Svobodová
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi námi nové občánky
Lukáš Šándor
Blahopřejeme rodičům a přejeme Vám
život plný radosti.

VZPOMÍNKA

27. 12. tomu bude již 5 let od doby nečekaného odchodu mého
manžela, tatínka, syna a bezva kamaráda pana
MILOŠE ŠIKÝŘE
Kdo Tě znal, ten Tě měl rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
Za celou rodinu manželka
Marcela

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JÁCHYMA

Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér
a několik renesančních pamětihodností, které se dochovaly
po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup pražský
kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony a vysvěceny
světícím biskupem pražským F. V. Lobkoviczem.
Prohlídka se uskuteční: 26. 12. 2012
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy v neděli od 10.00 hodin a ve středu od
16.00 hod.
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Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková, A. Plačková.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je otevřena takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 –12,00
ČTVRTEK

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

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Knihovna bude v době vánočních svátků UZAVŘENA.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Provoz IKC Jáchymov v době vánočních svátků:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2013
2. 1. 2013

zavřeno
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
08:00 – 12.00
08:00 – 12.00
09:00 - 12.00
09:00 - 12.00
zavřeno
zavřeno
08:00 - 12.00

12.30 - 17:00
12.30 - 17:00
12.30 - 17:00
12.30 - 17:00

12.30 - 17:00

Upozorňujeme, že místenky je nutno si zajistit nejpozději do 30. 12. 2012!

Kalendáře pro rok 2013
Stále ještě nemáte kalendář na rok 2013? Přijďte k nám na Informační centrum
a můžete si zde zakoupit kalendář s fotografiemi svých spoluobčanů, kteří nafotili
Jáchymov ve fotosoutěži.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831,
e-mail: mincovna@kvmuz.cz

www.kvmuz.cz

Otevřeno: květen – září: út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben: st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
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.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.
3. - 4. 12. 2012
O Pohár Královské mincovny
Devátý ročník soutěže žáků ZŠ a SŠ ve znalostech dějin kraje a orientaci v regionu
8. 12. 2012 Adventní koncert: Rosa Coeli
Žlutický pěvecký sbor vystoupí s církevními i světskými písněmi. Začátek v 16 hodin.

OMEZENÍ PROVOZU KRÁLOVSKÉ MINCOVNY V PROSINCI A V LEDNU:
Prosinec 2012
16. 12. - 26. 12. 2012 - zavřeno
27. 12. - 30. 12. 2012 - otevřeno 9:00 - 12.00, 13.00 - 17:00
Leden 2013
2. - 6. 1. 2013 - otevřeno 9:00 - 12.00, 13.00 - 17:00
7. - 22. 1. 2013 - zavřeno
od 23. 1. 2013 otevřeno dle standartní otevírací doby

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

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ PROSINEC 2012
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV

RADIUM PALACE
6. 12. čtvrtek 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

OPERNÍ, OPERETNÍ, MUZIKÁLOVÉ A VÁNOČNÍ PÍSNĚ
W. A. Mozart, G. Verdi, A. Dvořák, F. Lehár … Eva Charvátová – soprán, Plamen
Prokopjev – tenor, Jiří Rajniš – baryton, Karel Friesl – klavír
9. 12. neděle 19.30 hod.

vstupné 60 Kč

ADVENTNÍ KONCERT – CANTICA
Smíšený pěvecký sbor z Ostrova a klavírní písně nejlepších žáků klavírního oddělení
ZUŠ Ostrov
12. 12. středa 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

DUO MINIBAND – MAGICKÝ VEČER S KOUZELNÍKEM
Společenský večer s tancem a kouzelníkem Kamilem Burdou.
25. 12. úterý 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT – PERLY BAROKA
Účinkují: Terezie Švarcová – soprán, Michaela Káčerková – klavír, Filip Himmer –
housle. V programu zazní barokní a klasicistní hudba a árie od J. S. Bacha –
vánoční oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.
26. 12. středa 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

SALÓNNÍ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Jedinečná operetní show pod vedením sbormistra Jakuba Sedláčka, se sopranistkou
Ivanou Oblištilovou. Na programu skladby známých mistrů, např. F. Lehára,
J. Strausse, V. Montiho a dalších.
28. 12. pátek 19.30 hod.
ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR
Známý pěvecký sbor z Karlových Varů pod vedením sbormistra Jiřího Štrunce s více
než čtyřicetiletou tradicí
1. 1. úterý 19.30 hod.
NOVOROČNÍ KYTICE SLAVNÝCH MELODIÍ
Účinkují: Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek – tenor, Jiří Hošek –
violoncello, Daniel Wiesner – klavír

3. 1. čtvrtek 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

TŘÍKRÁLOVÝ OPERETNÍ KONCERT
Představí se pražští umělci: Eliška Weissová – mezzosoprán, Radium Schwab –
baryton, Linda Winterová – klavír. Na programu skladby od G. Bizeta,
L. Bernsteina, A. L. Webera, W. A. Mozarta, J. Strausse a dalších.

AKADEMIK BĚHOUNEK
2. a 9. 12. neděle 13.00 hod.

sál

individuální platba

VÝKLAD KARET
s kartářkou Jaroslavou Dytrychovou. Nechejte si předpovědět budoucnost. Termíny
a bližší informace u programové specialistky na LH Běhounek.
3. 12. pondělí 16.00 hod.,

vstupné zdarma

ZAJÍMAVÝ A INOVAČNÍ POHLED NA CELOSTNÍ MEDICÍNU
V českém jazyce přednáší Pharm. Dr. Gréta Zítková
4. 12. úterý 19.30 hod.

vstupné 90 Kč

HARMONIKA JE STÁLE „IN“ I V ČASE VÁNOČNÍM
Zahrají a zazpívají Bohuslav Ježek a jeho vnouček Bohoušek Ježek (13 let) ze
Slaného.
5. 12. středa od 19.00 do 22.30 hod.

sál

vstupné 70 Kč

TANEČNÍ VEČER S ČERTOVSKOU MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Představí se firma MEMORY. Modely je možné po prohlídce zakoupit. K poslechu
a tanci hraje Jan Zumr.
25. 12. úterý 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

VÁNOCE SE ZPĚVEM A HUDBOU
Účinkují: Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek – tenor, Jan Riedlbauch
– flétna, Daniel Wiesner – klavír.
27. 12. čtvrtek 19.30 hod.

sál

JAN JAREŠ – NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ I SVĚTOVÉ VÁNOČNÍ KOLEDY
Klavírní koncert nevidomého absolventa Pražské konzervatoře. V programu
s mottem „Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas“ vás talentovaný zpěvák a klavírista
pozve k poslechu i ke zpěvu písniček ze zlatého fondu naší národní kultury.

28. 12. pátek 19.30 hod.

vstupné 120 Kč

SALÓNNÍ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Orchestr pod vedením sbormistra Jakuba Sedláčka se sopranistkou Ivanou
Oblištilovou se představí v jedinečné operetní show. V programu zazní skladby
známých mistrů, např. F. Lehára, J. Strausse, V. Montiho a dalších.
1. 1. úterý 19.30 hod.
PERLY BAROKA
Vánoční koncert, ve kterém se představí Terezie Švarcová – soprán, Michaela
Káčerková – klavír, Filip Himmer – housle. Na programu barokní a klasicistní
hudba a árie od J. S. Bacha – vánoční oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.

CURIE
25. 12. úterý 19.00 hod.
DNY ZÁZRAKŮ A PŘÁNÍ
Vánoční koncert – vánoční písně, operetní árie a muzikálové písně. Účinkují: Julie
Meixnerová – soprán, Roman Krebs – tenor, Martin Marek – klavír.
27.12. čtvrtek 19.30 hod.
PERLY BAROKA
Vánoční koncert, ve kterém se představí Terezie Švarcová – soprán, Michaela
Káčerková – klavír, Filip Himmer – housle. Na programu barokní a klasicistní
hudba a árie od J. S. Bacha – vánoční oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.
28.12. pátek 19.00 hod.

kavárna

VÁNOČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Společenský taneční večer se slavnostní módní přehlídkou firmy Eurofashion
z Karlových Varů. K poslechu a tanci hraje Jan Zumr.
1. 1. úterý 19.30 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT
Slavnostní koncert v podání karlovarských umělců. Účinkují: Štěpánka Steinová,
Kristýna Procházková, Tereza Novotná, Ricardo Delfino a Radka Kocábová – zpěv,
František Nedvěd – klavír.
8. 1. úterý 19.30 hod.

kavárna

vstupné 80 Kč

MUZIKÁLOVÝ VEČER
Pěvecký koncert v podání mladé a nadané sopranistky Julie Meixnerové z Prahy,
hudební doprovod Josef Škulavík.

AGRICOLA
8. 12. sobota od 10.00 do 12.00 hod.

vstupné: děti 50 Kč, dospělí 120 Kč

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA U BAZÉNU
Dopolední diskotéka Davida Keilhauera ve vodě s Mikulášem, soutěžemi
a mikulášskou nadílkou. Ukázky relaxačního plavání s prvky akvabel.

KULTURNÍ DŮM
30. 12. neděle 19.30 hod.

vstupné: 100 Kč

KARLOVARSKÁ DECHOVÁ ČTYŘKA
Veselí muzikanti se srdcem a sílou – předsilvestrovský koncert v lidovém tónu
KOSTEL SV. JÁCHYMA
23.12 neděle 19.30 hod.

vstupné: 150 Kč, klienti lázní 50 Kč

HEJ MISTŘE – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Koncert v provedení smíšeného pěveckého sboru Chorus Egrensis z Aše a hostů, pod
vedením sbormistryně Alexandry Benešové

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV PROSINEC 2012
1. 12. sobota

19.30 hod.
EDITH PIAF

Drama / Životopisný / Hudební, Francie / Velká Británie / Česko, 2007, 140 min, od 15 let

Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem.
Život Edith Piaf byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Její magický hlas, vášeň
a přátelství s hvězdami své doby jí od dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého
světa.
Hrají: M. Cotillard, S. Testud, G. Depardieu ad. Režie: O. Dahan.
vstupné: 70 Kč
5. 12. středa

19.30 hod.

BASTARDI 3
Drama, Česko, 2012, 97 min
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy,
zmizel. Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí.
Hrají: T. Magnusek, I. Buková, L. Potměšil ad. Režie: T. Magnusek.
vstupné: 70 Kč

8. 12. sobota

19.30 hod.

7 PSYCHOPATŮ
Komedie / Krimi, USA / Velká Británie, 2012, 109 min, od 12 let
Scenárista Marty se zoufale snaží dokončit nejnovější scénář, ale chybí mu
inspirace. Tu hledá u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou
nezaměstnaného herce Billyho a silně nábožensky založeného Hanse, který má za
sebou poměrně působivou kriminální minulost…
Hrají: C. Farrell, S. Rockwell, Ch. Walken ad. Režie: M. McDonagh.
vstupné: 70 Kč
12. 12. středa

19.30 hod.

MÉĎA
Komedie / Fantasy, USA, 2012, 106 min., od 15 let
Příběh obyčejného chlapce, jehož plyšový medvídek ožil. Zatímco on dospěje,
medvídek zůstane nezodpovědným prostořekým lenochem, který mu ze života dělá
peklo.
Hrají: S. MacFarlane, M. Wahlberg, M. Kunis ad. Režie: S. MacFarlane.
vstupné: 70 Kč
15. 12. sobota

19.30 hod.

MUŽI V ČERNÉM 3
Komedie / Sci-Fi / Akční, USA, 2012, 104 min.
Když je život agenta K a osud planety v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět
do minulosti, aby dal vše do pořádku.
Hrají: W. Smith, T. L. Jones, J. Clement ad. Režie: B. Sonnenfeld.
vstupné: 70 Kč
19. 12. středa

19.30 hod.

PŮLNOC V PAŘÍŽI
Komedie / Romantický / Fantasy, USA / Španělsko, 2011, 90 min, od 12 let, české
titulky
Gil a Inez, kteří se mají na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je
nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě
přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí…
Hrají: O. Wilson, R. McAdams, M. Cotillard ad. Režie: W. Allen.
vstupné: 70 Kč
22. 12. sobota

17.00 a 19.30 hod.
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Animovaný / Loutkový / Pohádka, Česko, 2011, 72 min
V novém Fimfáru jsou vedle tradičních fimfárovských tvůrců úplně mladí, začínající
tvůrci, pro které je to příležitost prokázat svůj talent.
Hrají: J. Werich, J. Macháček, M. Krobot. Režie: V. Pospíšilová, K. Dufková, D. Súkup.

vstupné: 60 Kč

26. 12. středa

19.30 hod.

SEDMIKRÁSKY
Komedie / Drama / Podobenství, Československo, 1966, 73 min, od 12 let
Dvě mladé ženy, Marie I a Marie II, se rozhodnou být zkažené, protože svět kolem
nich je také takový. A tak začnou hledat jakoukoliv legraci.
Hrají: J. Cerhová, I. Karbanová, J. Albert ad. Režie: V. Chytilová.
vstupné: 80 Kč
27. 12. čtvrtek

17.00 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Animovaný / Komedie / Rodinný / Hudební, USA, 2011, 87 min
Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní z luxusní
plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově.
Hrají: J. Lee, M. G. Gubler, A. Poehler ad. Režie: M. Mitchel.
vstupné: 60 Kč
8. 12. pátek

17.00 hod.

KOCOUR V BOTÁCH
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný. USA, 2011, 87 min
Příběhy kocoura z dob, kdy se ještě nesetkal se zeleným zlobrem Shrekem.
Režie Ch. Miller.
vstupné 60 Kč
29. 12. sobota

19.30 hod.

POSTRADATELNÍ 2
Akční / Thriller / Dobrodružný, USA, 2012, 103 min, od 15 let
Největší akční hrdinové světa se opět vracejí - tentokrát jsou vyzbrojeni nejen
ničivou municí, ale i posilou v podobě dalších hvězdných jmen…
Hrají: S. Stallone, J. Statham, J. Li ad. Režie: R. Wenk a S. Stallone.
vstupné: 70 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL: 353 831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

PROSINCOVÁ UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Upozorňujeme všechny naše přispěvatele, že příjem článků do lednového
zpravodaje bude ke dni 17. 12. 2012. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné
sváteční dny.
Redakční rada zpravodaje

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE 2. a 9. 12. 14.00 – 17.00 hod.
STŘEDA 5. a 12. 12. 19.00 – 22.30 hod.

CURIE

PÁTEK 7. 12. SOBOTA 1. a 8. 12.
NEDĚLE 2. a 9. 12.

RADIUM PALACE

PÁTEK
19.30 – 23.00
k tanci hraje Duo Záliba
SOBOTA 19.30 – 23.00
k tanci hrají Gipsy Hery Band

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
Bohumila Trachtová zpívá a hraje světové melodie

PONDĚLÍ
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.30

ČTENÁŘI PÍŠÍ
Jáchymovské poznámky:

Johann Sebastian Bach a Jáchymov.

Měsíc prosinec je měsíc shonu, shánění vánočních dárků, příprava svátků,
dohánění pracovních úkolů, prostě měsíc shonu. V tom mě jistě dá mnohý z vás za
pravdu. Ale možná si některý z vás řekne s básníkem: „Nepospíchej! Pozastav se!
Není kam.“ Neboť prosinec, to je také doba adventních a vánočních koncertů.
A často si vychutnáme i díla J. S. Bacha. Znalec si po přečtení nadpisu řekne: „Co
má J. S. Bach společného s Jáchymovem, s hornickým městem. To je přece kolosální
hloupost!“
V lednu 2011 jsme s Martinem Hančem v Jáchymovském zpravodaji popsali,
že v Jáchymově byly známé papírny, které v určité době produkovaly nejlepší papír
v celém Českém království. Nu a také J. S. Bach tento papír použil a napsal na papír
z našeho Jáchymova několik svých děl.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) byl německý hudební skladatel
a virtuóz hry na klávesové nástroje, považovaný za jednoho z největších hudebních
géniů všech dob a završitele barokního hudebního stylu. Navázal a propracoval
formu taneční suity, v jejichž pomalých větách jsou patrné vlivy francouzské hudby.
Velmi si vážil umění svých současníků, v mládí usiloval o to, být žákem Buxtehudeho
a nelitoval ujít pěšky (v říjnu 1705) 320 kilometrů dlouhou cestu, jen, aby si jej
vyposlechl. Faktem je, že Bachovo nepopiratelně originální a hluboké dílo je jeho
vlastní svébytnou a vědomou syntézou a rekapitulací předchozího vývoje německé,
italské a francouzské hudby. (Zdroj Wikipedie).
Nás však zajímá, jaký papír a na co ho J. S. Bach použil. Jsou to tři typy
papírů opatřené vodoznaky WZ50, WZ 104 a WZ107. Vodoznak WZ 50 je dělený
erbový štít, v horní části jsou tři věže s prapory, v dolní části znak horníků, dolů
a hornických měst, zkřížený mlátek a želízko (nesprávně zkřížená kladívka). Pod
štítem je tabulka s velkými písmeny JBA napsanými kurzivou latinkou. Papírnu
v Jáchymově založil roku 1598 saský papírník Adam Abt. Vodoznak označený WZ50
používal s největší pravděpodobností Johann Bernhard Abt (narozen 1679) v období
1702 až minimálně 1723, resp. před 1734. Datace v knihovně SPK P 967 je rok
1720. List a) je s vodoznakem, list b) je prázdný. Vodoznak WZ 104 je na listu
a) erbový štít s hornickým znakem, nad ním by to mohl být monogram.
Nejpravděpodobnější zdroj je papírna v Jáchymově, papírník Abt. List b) je prázdný.
Datace neudána. Vodoznak WZ 107 je na listu b) hornický znak mezi dvěma
palmovými ratolestmi, nad tím korunka, pod znakem kurzivou, latinkou a velkými
písmeny nápis JBA. Papírna Jáchymov, papírník Johann Bernhard Abt, datace
používání papíru s tímto vodoznakem je Lipsko 1721. Jedná se o papíry z původní
jáchymovské papírny, která byla v roce 1746 zbourána a na jejím místě byly
postaveny dvě nové papírny – Horní a Dolní.
A jaká díla Johann Sebastian Bach na tyto papíry napsal? Na papír
s vodoznakem označeným WZ50 a WZ107 se jedná o BWV 1001-1006 (Bach-WerkeVerzeichnis – Seznam Bachových děl), jsou to 3 sonáty a tři partity pro sólové
housle, u čísla WZ104 se jedná o BWV 22 – kantáta „Jesus nahm zu sich die
Zwölfe“. Originály rukopisů jsou uloženy v Berlíně v „Staatsbibliothek zu Berlin,
Preußischer Kulturbesitz“.
Informace
mně
zaslali
z Archivu J. S. Bacha v Lipsku a jsou
z publikace
“Johann
Sebastian
Bach: Neue Ausgabe sämtlicher
Werke, Serie IX: Addenda, Band 1:
Katalog der Wasserzeichen in Bachs
Originalhandschriften von Wisso
Weiss, Leipzig 1985“. Děkuji tímto
paní V. Lippoldové z Archivu J. S.
Bacha v Lipsku.
Přeji příjemný čas adventní, klidné, pohodové, bohaté a veselé svátky vánoční.

Jaroslav Ochec

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V měsíci listopadu jsme se kromě pravidelných schůzek soustředili převážně na
práci v naší nové klubovně. Stěhovali jsme veškeré vybavení ze staré klubovny a na
konci měsíce převáželi nově zakoupené podsady jako náhradu za ty, jež nám byly
odcizeny v létě 2011.
Jak již bývá dobrým zvykem a tradicí, také letos budou skauti ze střediska Arnika
roznášet po Jáchymově Betlémské světlo. Přijďte si připálit z plamínku lidské
sounáležitosti a vánoční pohody. Ptáte se kdy a kam?
V pondělí 24. prosince v 9:00 - 9:15 před
zdravotní středisko, v 10:15 - 10:30 před
Mincovnu nebo v 11:00 - 11:15 před kulturní
dům. Pokud nemůžete z vážných (zejména
zdravotních) důvodů přijít, dejte nám vědět a my
se u Vás doma (kdekoliv v Jáchymově)
s Betlémským světlem zastavíme!
Stačí zavolat na 353 811 844, napsat na
arnikajachymov@centrum.cz nebo zanechat
vzkaz v jáchymovském Infocentru. Těšíme se na
setkání s Vámi!

Krásné prožití Vánoc
a úspěšný vstup do nového roku 2013 všem lidem dobré vůle za skautské středisko
Arnika Jáchymov přeje Tomáš Barth, vedoucí střediska

OKÉNKO PRO ZAHRÁDKÁŘE - ČESKÉ JABLONĚ
Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými
žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá,
základní barvu překrývá červené rozmyté
líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina
je světle krémové barvy, středně pevná,
rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je
navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až
výborná.
Plodnost
je
brzká,
velká
a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září,
konzumně dozrává v listopadu, dá se
skladovat do února až března. Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší
a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůda je vhodná pro
přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro
jabloně. Více o odrůdě na internetu - google Blaník - nová perspektivní odrůda.
Petra - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého,
méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá,
základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté
líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně tuhá až měkčí,
středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá
v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se
skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti padlí
jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech
polohách vhodných pro jabloně.
Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá,
hladká, středně tlustá až slabší, základní
barvu má zeleno žlutou překrytou
červeným líčkem většinou ve formě
žíhání, částečně přecházející v rozmyté
líčko v rozsahu
3/4 povrchu plodu.
Dužnina je žlutavé barvy, jemné
konzistence, nadprůměrně šťavnatá,
středně pevná. Chuť je navinule sladká
až nasládlá, slabě aromatická velmi
dobrá. Růst je nadprůměrný, koruny
vytváří vzpřímené, později rozložité,
středně husté. Plodnost je raná, velká a při probírce pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat do února. Proti napadení
strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti napadením padlím jabloňovým je vyšší.
Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné. Středně náročná na polohu,
půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrůda pro

přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí vhodných pro pěstování
jabloní. Nejlepší kvality dosahují plody ve středních a teplejších polohách.
Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru.
Stopka je středně dlouhá, silnější až středně silná. Slupka hladká, středně silná,
slabě mastná základní barvu má zeleno žlutou překrytou červení ve formě žíhání
přecházející v rozmyté líčko na 1/2 až ¾ povrchu plodu. Dužnina je středně pevná,
krémové barvy, jemná, středně až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá,
aromatická, velmi dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později
rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí
asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost
proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je
vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až polozakrslé, v horších půdních
podmínkách lze pěstovat i na bujných podnožích na kterých též dobře plodí.
Požadavky – středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami
a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý konzum
i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně bez
chemické ochrany proti houbovým chorobám.
Bližší informace o odrůdách můžete získat na kontaktech telefon: 317 814 354,
728 044 917, e-mail: kumstapetr@seznam.cz

OD LISTOPADU SOUTĚŽÍME VE SBĚRU ELEKTRA!
Vážení spoluobčané, město Jáchymov ve spolupráci s Karlovarským krajem
a společností ASEKOL pro Vás připravilo soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si leták na razítka vyzvednete v Infocentru
na Radnici a nebo přímo ve sběrném dvoře v Jáchymově (nebo si jej můžete
vytisknout z webových stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé elektro
a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují
(1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje
a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Pak leták odešlete na
PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete
elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu
nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je
k dispozici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým
tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5.
místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách www.asekol.cz, opět
v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací
elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 %
materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je
rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte
a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

