JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník 56

o SRPEN

2021

o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• poplatek za psa
• rada města
• strom roku

• dovolená lékařů
• výherci PH lesa 21
• hasiči informují

MěÚ

rada města

13. zasedání rady města ze dne 28. června 2021:
• schválila finanční dar ve výši 20 tis. Kč obci Mikulčice, Mikulčice čp. 245, PSČ 696
19
• schválila finanční dar ve výši 20 tis. Kč obci Lužice, Česká čp. 592/1, PSČ 696 18
• schválila finanční dar ve výši 20 tis. Kč obci Týnec, Náves 1, PSČ 69 154
• schválila finanční dar ve výši 20 tis. Kč obci Hrušky, U Zbrojnice čp. 100, PSČ 691
56
• schválila finanční dar ve výši 20 tis. Kč obci Moravská Nová Ves, nám. Republiky
čp. 107, PSČ 691 55
Zpracovala: Hynková

MěÚ

oznámení

DOVOLENÁ LÉKAŘŮ - MUDr. Jaroslava Cikhardtová
Termín 4. 8. 2021 - 25. 8. 2021
Prosím, zajistěte si včas dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

PŘEDPLATNÉ Jáchymovského zpravodaje
lze domluvit v Informačním centru Jáchymov tel.: 353 811 379

Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus je 5,- Kč.
Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním centru.
Jsme tu pro vás v běžné pracovní době.
Po - pá
8.00 - 17.00 hod.
So, ne
9.00 - 17.00 hod.

POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme držitele psů, kteří si nesplnili svoji poplatkovou povinnost k úhradě poplatku
za psa, která byla do 31. 3. 2021, aby tak učinili nejpozději do 31. 8. 2021.
V případě, že nebude tento poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, může být dlužníkovi
navýšen až na trojnásobek
Úsek poplatků MěÚ

knihovna

Z města

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Městská knihovna je otevřena v obvyklé otevírací době, při dodržení aktuálních nařízení
Vlády ČR (rouška, rozestupy, dezinfekce rukou).
Otevírací doba červenec až srpen
Pondělí

13:00 – 18:00

Úterý

ZAVŘENO

Čtvrtek

13:00 – 18:00

Kontakt:
www.mkjachymov.cz
tel. : 353808122
e-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz, info@mkjachymov.cz

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Expozice je návštěvníkům otevřena každý den od 10:00 do 16:00.
Počet návštěvníků je omezen dle aktuálních nařízení Vlády ČR. Komentované prohlídky se
nekonají. www.latine-school.cz, FB: Expozice Knihovny Latinské školy

výherci Pohádkového lesa

Z města

VÝHERCI POHÁDKOVÉHO LESA
Na kulturní komisi byly vylosováni
výherci Pohádkového lesa.
Víkendový pobyt ve Šmoulí vesničce
vyhrála Viktorie Sedlačíková.
Pobyt na jednu noc v týdnu vyhrála
Fany Dudková.
Výhercům přejeme příjemný pobyt
a spoustu zážitků.
Za Kulturní komisi Anna Plačková

Strom roku

soutěž

STROM ROKU
Již od června probíhá soutěž STROM ROKU, kterou pořádá brněnská Nadace Partnerství.
Dolní popovská lípa si zatím vede dobře, ale její celkové umístění se dozvíme až za měsíc
na vyhlášení v Brně. Stále můžete svými hlasy ovlivnit výsledné pořadí. Stačí zaslat sms na
87 777 s textem DMS STROM6 30. Cena jedné sms je 30 Kč. Získané finance budou
použity na obnovu stromů a výsadbu nových. Další informace na www.stromroku.cz

V tomto měsíci bychom Vás rádi pozvali na výstavu, která s touto akcí souvisí.

výstava

Strom roku

VÝSTAVA STROM ROKU

Zveme Vás na výstavu STROM ROKU, zhlédnete fotografie
12 vítězných finalistů.
Výstava se koná ve dnech 17.8. - 27.8. 2021 v přízemí
jáchymovské radnice.

Otevírací doba 10,00 - 16,00
Vernisáž za účasti dětí z MŠ 17.8. v 10h
Pořádá Nadace Partnerství Brno ve
spolupráci se zástupci města Jáchymova
Přijďte podpořit naši Dolní popovskou
lípu!

Policie prevence

BEZPEČNĚ U VODY

bezpečné prázdniny

bezpečné prázdniny

BEZPĚČNĚ U VODY

Policie prevence

Z města

hasiči

ČERVENEC U HASIČŮ
Ani v červenci naši hasiči nezaháleli. Rozjela se po dvou letech také Mistrovství české
republiky v požárním sportu dětí a dorostu a my také měli svá želízka v ohni. Sice ne za náš
tým, ale naši dorostenci Tomáš Mrhálek, Erich Krýsl a Pavla Peteříková se zúčastnili spolu
s týmy složenými za Karlovarský kraj a vůbec si nevedli špatně. Ostudu našemu SDH určitě
neudělali. Padly také hezké osobáčky. Dospěláci připravili dvě parádní ukázky práce hasičů
pro dětské tábory na Novém Městě. Chybět nesměla ani pěna, a když vyjde počasí, tak není
co řešit.
Jednotka pokračuje ve školeních, byla doplněna novými aktivními členy. Prováděla se
cvičení na dýchací techniku, zkoušky čerpadel a kondiční jízdy. Jednotka se zúčastnila také
školení a tréninku na hašení v uzavřených prostorech. Byla to velice dobrá akce a pro naše
členy také super zkušenost, pod vedením zkušených instruktorů z firmy FIRE DRAGON
9000 – Dröger. Všichni obstáli a obdrželi certifikát na pět let.

V červenci k uzávěrce Zpravodaje jednotka vyjížděla na požár osobního vozidla, požár
výškové budovy do Ostrova, čerpání vody ve Dvořákově ulici v Jáchymově a otevření
bytu ke zraněné osobě.
Přeji příjemné léto.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

sport

Z města

Mezinárodní mistrovství ČR v naturální kulturistice a fitness
LUCIE MATOUŠKOVÁ ZABODOVALA

V červnovém měsíci probíhalo v Plzni Mezinárodní mistrovství ČR v naturální kulturistice
a fitness.
Zdravý životní styl, twirling a sport celkově, jsou nedílnou součástí jáchymovské rodačky
Lucie Matouškové, která je národní trenérkou twirlingové reprezentace.
„Tanečně-sportovní odvětví má své nádherné klady, ale také zápory. Jedním z nich je častý
boj mladých dívek, které trpí poruchami příjmu potravy. Po skončení mé závodní kariéry
v české reprezentaci jsem se začala naplno věnovat studentům napříč ČR. Tento problém je
tak častý, že jsem se rozhodla ukázat skutečnou cestu redukce hmotnosti.“
„Přesto, že jsem instruktor fitness s mezinárodním certifikátem a stále studuji výživové
poradenství, nebyla tato cesta jednoduchá. Pravá dieta se skládá z velkých dávek zdravých
potravin po celý den. Je to tedy přesný opak, kterému se vystavují dívky, které chtějí
zhubnout.
Abych měla i já správnou motivaci, rozhodla jsem se zúčastnit národní soutěže v bikini
fitness.
Ambice na kovy nebyly žádné, šlo pouze o dodržení zdravé cesty a ukázat co nevíce dívkám,
že jídlo pro ně nesmí být strašák.“

Z města

sport

Po 3 měsících několikafázových tréninků Lucie 19.6. 2021 odjela závodit ve 4 soutěžních
kategorií.
„Ještě teď vše vstřebávám, bez nějakého očekávání jsem obdržela 4. místo v bikini Rokie,
kategorie pro nováčky, titul II. vicemistr ČR v kategorii bikini Open, která je pro ostřílené
závodnice a hned dva tituly Mistryně ČR v kategorii ms. Swimsuit open a ms. Runway.“
Z asociace ICN CZECH jsi tedy přivezla 4. místo, bronz, zlato a zlato.
„Velice děkuji všem, kteří mě celý život podporují v tom, co miluji a drží mi palce. Ať to byla
twirlingová kariéra nebo můj nový trenérský směr, vždy je tu spoustu sousedů a přátel, kteří
mi fandí. Díky nejen Jáchymovu, ale především mé rodině a speciálně posílám velkou pusu
do oblak mým strážným andělům, kteří mě vždy podporovali ze všech nejvíc.
Nyní je mým cílem zahnat v mladých dívkách strašáka z množství jídla, ukázat jim správnou
cestu a když to situace dovolí, tak i příprava na mistrovství Evropy a světa.“
Za redakci Jáchymovské zpravodaje gratulujeme a držíme palce v dalších soutěžích
a mnoho úspěchů v práci s mladými dívkami.
Pokud se i vy chcete pochlubit úspěchem na poli sportovním, uměleckém, vědeckém či
jiném, neváhejte a pošlete nám svůj příspěvek do redakce, velice rádi jej otiskneme.

Školní noviny

kovidožrout

COVID 19
Vanesa Balážová
Určitě se ptáte, proč zrovna Covid. No, jeho rodiče nebyli moc vynalézaví, Covid se totiž
jmenuje jeho rodná země. Covid je neviditelná příšera, která chodí po nocích a krade
ponožky. Protože nejvíc škody nadělal v devatenácti zemích, začalo se mu říkat Covid-19.
Je neviditelný a tichý jako ninja, a tak dlouho nikdo nevěděl, že ty ponožky krade on. Ale
vždy na místě činu zanechal dopis, ve kterém stálo: „Zítra vrátím. Covid.“ Ale nikdy nic
nevrátil. Bez ponožek člověk snadno onemocní, a tak se ho lidé začali bát. Snažili se přijít
na to, jak ho zastavit, nebo aspoň zpomalit. Bohužel na nic nepřišli, a tak se s ním naučili
žít.
Po nějakém čase Covid ponožky vrátil a zmizel. Všechno se vrátilo do normálu, ale ne na
dlouho. Ponožky zase začaly mizet a mezi lidi se vrátil strach. Hlavně když zjistili, že
tentokrát za tím je nějaká cizí, neznámá příšera, a ne jejich starý známý Covid-19. Nakonec
to byl právě on, kdo je zachránil. Ukradené ponožky vrátil a cizí příšeru vyhnal ze země.
A lidé si přáli, aby Covid-19 už nikam neodcházel a žil s nimi napořád.

školní noviny

Z města

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - HURÁ
Školní rok jsme s dětmi ve školce zakončili výlety. Děti ze třídy kytiček měly týden
naučných a poznávacích výletů, kdy absolvovaly Medvědí stezku, kterou pro širokou
veřejnost přichystalo infocentrum města Jáchymova. Během tohoto výletu všichni plnili
připravené úkoly a děti to moc bavilo. V rámci poznávání historie našeho města navštívili
předškoláci Muzeum, kde se dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Posledním výletem
pro tyto děti byl pěší pochod na Mlýnky, kde se děti osvěžily v potůčku a cestou zpět se
zastavily v Lesní kavárně na zmrzlinu.
Děti ze třídy Berušek dostaly úžasnou nabídku strávit celé dopoledne v areálu Novako na
Božím Daru a tak nebylo co řešit. Děti byly natěšené a nedočkavé. V pátek 11.6. jsme hned
ráno vyrazili autobusem směr Boží Dar. Celým Areálem nás provázela paní Nováková.
Všechny děti se svezly na kárách a potom na ně čekal skákací hrad a horolezecká stěna. Po
dopoledni plného skákání a skotačení musely děti ještě zdolat lanovou dráhu Šikulka, kde
mnozí překonaly svůj strach a zvládly prolézt všemi úseky samy.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a celé dopoledne bylo moc fajn. Na konci výletu ještě děti
dostaly nanuk a hurá zpátky do školky. Myslím, že jsme si to všichni moc užili a naše velké
díky patří manželům Novákovým.
Za kolektiv učitelek MŠ
Hana Kreisslova

Koncerty vážně i nevážně

kultura

BACH V JÁCHYMOVĚ STÁLE PŘÍTOMNÝ
O tom, že německý barokní skladatel Johann Sebastian Bach
patřil k největším hudebním géniům všech dob, zřejmě netřeba
dlouze psát. Uznání jeho současníků i následujících generací
posluchačů mluví samo za sebe. Pokud se mezi ně řadíte
i vy, pak si jistě nenechte ujít koncert „Bach stále přítomný“,
který se odehraje 6. 8. od 19.30 hod. v kostele
sv. Jáchyma v rámci VII. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu J. C. F. Fischera.
V jeho rámci se představí mladá talentovaná houslistka
Ludmila Pavlová, která se již stihla proslavit nejenom u nás,
ale i na koncertech v zahraničí. Vystupovala tak již například
ve Velké Británii, kde jakožto stipendistka Dvořákovy
společnosti v Londýně uskutečnila na mistrovských kurzech
v Dartingtonu svůj debut s Poslední růží léta H. W. Ernsta.
Absolvovala také studijní pobyt na Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien u koncertního mistra Vídeňských
symfoniků prof. Jana Pospíchala a stala se rovněž laureátkou soutěže Bohuslava Martinů
s cenou za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů a cenou Nadace Jaroslava a Zorky
Zichových.
Spolu s ní vystoupí i Karel Martínek, varhaník katedrály sv. Václava v Olomouci, jenž je
však dobře znám i zahraničnímu publiku ze svých koncertů v Německu, Rakousku, Itálii
i Polsku. Po absolvování Palackého univerzity v Olomouci (obor muzikologie) a Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně pokračoval studiem improvizace u Philippa Lefebvre,
titulárního varhaníka katedrály Notre-Dame v Paříži. Ostatně právě na ni se výrazně
zaměřuje, přestože jeho repertoár zahrnuje varhaní skladby všech epoch. V minulosti tak
například spolupracoval s řadou především moravských hudebních těles či pěveckých
sborů. Proslavil se rovněž jako autor skladeb pro klavír, sbor či orchestr, z nichž některé
získaly mezinárodní ocenění.
V podání těchto dvou interpretů zazní jak samotná tvorba Bachova (Fantazie a fuga g moll),
tak dalších autorů, kteří se jí nechali inspirovat – zmiňme například Roberta Schumanna a
jeho Fuga na B-A-C-H op. 60 č. 1, či Improvizaci na JÁCHYMOV a B-A-C-H, jež je dílem
právě Karla Martínka. Věříme, že si tento mimořádný hudební večer nenecháte ujít.
Mgr. Jan Železný

kultura

Koncerty

Okénko nejen pro děti

hádanka

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Dnes poznat město bude opravdu jednoduché.
-

Jde o nejvýše položené město v ČR
Třetí nejmenší město v ČR
Rekreační centrum zimních sportů, letní turistiky a cykloturistiky
Působil zde Anton Günther, zpěvák krušnohorských lidových písní (1. pol. 19. stol.)
Bydlí zde trojnásobný olympionik v běhu na lyžích

Víte? V zářijovém zpravodaji si můžete prohlédnout fotografie. Nebo že by nám je nějaký
čtenář poslal?
Kdo poznal v minulém čísle Zpravodaje obec HABARTOV, měl pravdu. Pokud bude
teplo, určitě sem vyrazte k vodě nebo na in-line brusle.

Ladislava Kulhavá

omalovánky

Okénko nejen pro děti
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