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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• kulturní akce
• autobusy
• policie informuje

• týden knihoven
• svoz odpadu
• báseň pro Jáchymov

Z města

co se událo

Z TITULNÍ STRANY, ANEB CO SE U NÁS UDÁLO?
HOP A JE TU ŠKOLNÍ ROK
Město Jáchymov spolu s Informačním a
kulturním
centrem
Jáchymov
ve
spolupráci se ZŠ Marie Curie-Sklodowské
a MŠ Jáchymov připravilo pro všechny
děti radostné zahájení školního roku.

v rohlíku, nebo francouzské palačinky,
sladkého pití, které pro všechny věnovala
Střední škola EUROINSTITUT. Dovolte
mi, abych jejím žákům a pedagogickému
dozoru tímto poděkovala.

Zábavné odpoledne zahájilo v 16 hodin
hudební divadlo Tomáše Bartáka
HNEDLE VEDLE. Jejich nadšení a radost
rozhýbala většinu účastníků. Pedagogičtí
pracovníci MŠ a ZŠ připravili pro děti,
žáky soutěže. Deset stanovišť bylo
rozmístěno na hřišti a školní zahradě.
Když účastníci získali potvrzení od všech
bytostí na stanovišti, mohli si jít
vyzvednout odměnu ve formě buď párku

Po celou dobu akce zajistilo SDH
Jáchymov občerstvení pro všechny
účastníky.

Ostatní

Akce končila kolem 19. hodiny, kdy
všichni odcházeli domů s nadšením, že
tato akce se vydařila. Doufám, že příští rok
si ji zopakujeme.
DĚKUJI.
Mgr. D. Nováková, ŘŠ

mohlo by vás zajímat

BÁSEŇ PRO JÁCHYMOV
Jáchymovsku
Povím vám o krásném místě,
pro které mi srdce hoří,
je vám povědomé jistě,
jde o drsné Krušnohoří!

Noční můra v temném lese
nad osudy muklů pláče,
kéž už každý obejde se
bez dřiny a bez krumpáče.

Pokud jste to nevěděli,
čas tu zcela jinak běží,
dny a noci tady dělí
stíny od těžebních věží,

Kéž si každý může znovu
projít krajem luk a tůní,
a na cestě k Jáchymovu
dýchat volně lesní vůni.

barvy nebe ukrývají
slzy dávných utrpení,
černé kříže v skalách tají,
co upadlo v zapomnění.

Lidé po svobodě touží,
spokojí se mnohdy s málem,
noví supi ovšem krouží
s každým dalším českým králem...

oznámení

Z města

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu 2020 v určených sobotách a hodinách
se uskuteční 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 svážen 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 je odvezou. Případné vyložení odpadů
v předstihu před domem může být považováno za černou skládku a následně
sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov. Určené hodiny jsou orientační.

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

Z města

oznámení

AUTOBUSY – PŘÍMÁ LINKA DO PRAHY
Autobus na Prahu
V minulém čísle Jáchymovského zpravodaje
jsme Vás informovali o opětovném přímém
spojení autobusů z Jáchymova do Prahy
a zpět, kterou o víkendech zajišťuje
společnost HOLDOS.
O to více nás těší, že z Jáchymova do Prahy
začne opět jezdit autobus i ve všední dny a to
společnost KRASABUS – Eduard Krása. Od 1.10.2020 jezdí z Jáchymova od radnice každý
všední den v 7.33 hod. a odpoledne v 15.33 hod. Z Prahy do Jáchymova pak pojede
v 7.55 hod a v 15.55 hodin. Tato společnost zajišťuje i víkendové spoje, podrobnosti
o jízdním řádu najdete na www.idos.idnes.cz.
Kultura

muzeum

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

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

Vstupné:
0 Kč
Otevřeno st - ne 10 - 17 hodin www.kvmuz.cz

školní noviny

Z města

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
dovolte mi, abych nejdříve poděkovala všem, kteří nám pomohli zvládnout nelehkou
situaci, která nám v březnu nastala s ohledem na mimořádná opatření MZČR.
Vím, že i Vy jste byli postaveni před nelehký úkol, který jste při distanční výuce bravurně
zvládli. Děkuji za vstřícnost a spolupráci.
Co nového nám přinese školní rok 2020/2021? Vloni jsme se rozloučili se dvěma
paními učitelkami, paní učitelkou Mgr. Jarmilou Bochenkovou a paní učitelkou Bc.
Kateřinou Kalvasovou. Děkuji jim za dlouholetou práci na této škole. Na prvním stupni
nastoupila paní Vladimíra Danyová, která na škole působí delší dobu a má zkušenosti s
výukou na prvním stupni. Na druhý stupeň nastoupila paní Ing. Květuše Kůsová. Bude
vyučovat NJ, ČJ a přírodovědné předměty.
Z důvodu nízkého počtu žáků uzavíráme jedno oddělení ŠD. Pro žáky 1. a 2. třídy
dále funguje oddělení ŠD. Od 3. třídy se mohou žáci přihlásit do školního klubu.
Dále musím poděkovat zřizovateli, městu Jáchymov, který se pustil do budování
nových šaten. Tato stavba je náročná a zasahuje do začátku nového školního roku. Již jsou
zakoupeny a umístěny skříňky na chodbách školy, kam si žáci své svršky budou odkládat.
I v podzimních měsících nás čekají mimořádná
opatření. Budeme postupovat dle doporučení MŠMT,
MZČR a KHS Karlovarského kraje. Budeme dodržovat
zvýšená hygienická opatření, aby naši žáci mohli
navštěvovat školu bez potíží. Jelikož informace jsou
neustále aktualizovány, sledujte naše webové stránky,
ŽK a notýsky našich žáků.
Závěrem mi dovolte, abych našim dětem z mateřské
školy, našim žákům, všem zaměstnancům, ale i Vám
zákonným zástupcům, přátelům školy popřála úspěšný nový školní rok.
Mgr. Drahuše Nováková, ŘŠ
placená inzerce

Ostatní

PLACENÁ INZERCE
Koupím garáž v Jáchymově. Platím hotově.
Tel.: 606 554 223

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10.00 – 12.00

13.00 – 16.00 hod.

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 29.10.2020
od 11,00 hod.

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

NEDĚLE 25.10.2020
13.00. – 17.00 hod.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena denně od 10:00 do 16:00.
Pravidelné komentované prohlídky: pondělí, úterý, čtvrtek od 15.00 hodin
Kontakt: Tel.: 353 808 122, e-mail: knihovnals@gmail.com, web: www.latine-school.cz
Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy
PŘEDNÁŠKA: Hudba v Latinské knihovně
sobota 10. října 2020 od 14.00 hod
Přednáška o hudebninách v Latinské knihovně, zpěv renesančních písní, občerstvení
zajištěno. Vstup zdarma.
PŘEDNÁŠKA: Knižní vazby
pátek 23. října 2020 od 19.00 hod
Přednáší: MgA. Kateřina Bártová a MgA. Karel Křenek. Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
KURZ GOTICKÉ KNIŽNÍ VAZBY: Měkká pergamenová vazba
sobota 24. října 2020 od 10.00 do 19.00 hod
Lektor: MgA. Karel Křenek. Počet účastníků je omezen, místo je nutné rezervovat
předem na e-mailu: knihovnals@gmail.com. Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

knihovna

Ostatní

Ostatní

okénko nejen pro děti

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
A máme zde hádanku na říjen. Poznáte město podle těchto indicií?
- nejstarší zmínka je z poloviny 13. století
- nachází se zde jeden z nejstarších židovských hřbitovů
- v centru stojí kostel sv. Petra a Pavla
- bydlí zde přibližně 2 000 obyvatel
- městem protéká říčka Bystřice
Už víte? Můžete nám opět napsat odpověď, případně přidat foto.
V zářijovém Zpravodaji jste podle nápovědy mohli poznat město v Karlovarském kraji.
A které to bylo? Zde máte odpověď ve fotografiích:

Ladislava Kulhavá

prevence

policie informuje

NENECHTE SE PODVÉST A OKRÁST!
Policisté Karlovarského kraje se jako
každoročně
zaměřují
při
svých
preventivních
akcích
na
jednu
z nejzranitelnější část naší populace –
seniory. Ti bývají oblíbeným terčem
zejména pro podvodníky, kteří cílí
především na jejich osamělost a dobrotu.
Podvody zaměřené na seniory bývají
páchány
nejčastěji
prostřednictvím
domácích návštěv, telefonicky nebo stále
častěji i v online prostředí. Aby ubylo
těchto protiprávních útoků, připravili
policejní preventisté pro seniory nový
preventivní projekt s názvem Nenechte se
podvést a okrást!, jenž bude realizován od
začátku září přibližně do konce letošního
roku.
Cílem preventivního projektu je varovat
seniory před nástrahami podvodníků
a připravit je na možná rizika s tím
spojená. Podvodníci mohou při nezvané
návštěvě seniory připravit mnohdy
i o celoživotní úspory. Může se jednat
například o situaci, kdy si přijdou půjčit
jen tužku, neboť to a spoustu dalších
smyšlených historek mají podvodníci
v záloze. V nebezpečí jsou však senioři
i za zamčenými dveřmi svého bytu.
Podvodníci se s nimi mohou spojit
prostřednictvím
telefonátů
případně
internetu, kde se velká část seniorů stále
častěji také pohybuje. Policisté proto
budou seniory před různými nástrahami
vychytralých
podvodníčků
varovat
a upozorňovat je na nejnovější trendy
podvodů páchaných právě na osobách
staršího věku.
Smyslem projektu je oslovit co největší
počet seniorů našeho kraje. Projekt proto

bude probíhat ve dvou vlnách souběžně.
První vlna je zaměřena na tzv. neaktivní
seniory, kteří nechodí do žádných
seniorských spolků nebo organizací
a většinu času tráví doma. Probíhat bude
prostřednictvím rozhlasového vysílání
Českého rozhlasu, kde budou po dobu tří
měsíců vysílány 3 různé audiospoty
upozorňující na danou problematiku.
Druhá část projektu je pak namířena na
aktivní seniory, kteří navštěvují různé
seniorské spolky či společenské události.
Ve spolupráci s obcemi v našem kraji či
jednotlivými seniorskými spolky budou
policisté pořádat preventivní besedy na
téma podvodného jednání na seniorech.
Z besed senioři určitě neodejdou
s prázdnou, kromě užitečných rad
a informací si od policistů odnesou na
památku i drobné dárečky. Celý
preventivní projekt je financován
z prostředků Ministerstva vnitra České
republiky.
V případě Vašeho zájmu o besedu nás
prosím kontaktujte na emailové adrese:
vera.hnatkova@pcr.cz

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

kultura

Z města

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2020 PROHLÍDKY ŘÍJEN
šindelem ze 16. století a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
V říjnu se konají prohlídky ve dnech:
1.10., 8.10., 15.10., 22.10. a 29.10.

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

Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou
již na prohlídku vpuštěni. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce
k dispozici.
Provázet
Vás
budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu

poděkování

Matrika

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří přišli do Špitálního
kostelíku na poslední rozloučení s naším tatínkem

panem Oldřichem Ježkem.
Děkujeme za vyjádření soustrasti, za slova útěchy
a za mnoho krásných květin. Děkujeme za
vstřícné jednání městského úřadu a informačního
centra v Jáchymově.
Naše zvláštní poděkování patří panu Samuelu
Palánovi, Vítkovi Laitlovi a Aničce Plačkové.
Milena Ježková s rodinou

Z města

kultura
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