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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 co bylo, aneb z titulní strany
 kompostéry
 svoz odpadu

 školní noviny - stravné
 bezpečnostní desatero
 z archivu Zpravodaje

Z města

co se u nás událo

CO SE U NÁS UDÁLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
HISTORKY ZE ZÁHROBÍ, POUŤ MĚSTA
V neděli 8. září v 9.00 hodin odstartoval
již 4. ročník recesistického závodu Josefa
Prenniga. Startovalo se opět od domu
bývalého pekařství pana Kühna do míst
někdejšího dolu Rovnost a zpět.
V letošním roce se postavilo na start 28
závodníků, kteří si prošli celou trať.
Celou trať neabsolvovalo 6 účastníků.
Počasí všem přálo a tak si všichni celý
závod užili. Ceny pro účastníky zajistil
Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge,
o.p.s. a město Jáchymov za podpory

Evropské Unie v rámci česko-saského
přeshraničního programu „Ahoj sousede
/ Hallo Nachbar“. V odpoledních
hodinách se v parku vystřídalo šest
country kapel. Pokračovalo se zde
Countryádou Karlovarského kraje, kterou
bohužel ve večerních hodinách omezil
déšť.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu obou akcí.
Za MKKIC Anna Plačková

MěÚ

Z města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
17. zasedání rady města ze dne 22. srpna 2019:
 schválila v předloženém znění Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby pro rok
2019, uzavřenou mezi Městem Jáchymov a MK – mont illuminations s. r.o. se
sídlem Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří (týká se nazdobení ul. K Lanovce,
kruhového objezdu a prostoru u radnice)
 schválila harmonogram svozu v měsíci říjnu. Svoz zajistí spol. Služby Jáchymov,
s. r.o.
 schválila jako vítěze výběrového řízení na „Vybavení expozice knihovny latinské
školy – audiovizuální technika“ v rámci realizace projektu firmu Elektro Outlet, 784
01 Červenka
 ukládá OHS zadat provedení projektových dokumentací na rekonstrukci Husova
ul. (neopravené části), opěrnou zeď Žižkova ul. a komunikaci Na Valech

18. zasedání rady města ze dne 5. září 2019:
 schválila nabídku pana Ing. arch. Viktora Drobného na zpracování nové koordinační
situace umístění hřiště na Mariánské včetně zázemí a projednání záměru na
klíčových úřadech – odbor životního prostředí Ostrov, odbor dopravy, stavební úřad
a VAK a veřejné projednání s občany Mariánské, za cenu 50.000,- Kč bez DPH
a pověřuje OHS vystavením objednávky
 schválila nabídku spol. Služby Jáchymov, s. r.o., na výrobu popelnicového
přístřešku ve výši 43 tis. Kč a jeho umístění na p.p.č 4328/1, k.ú. Jáchymov
a pověřuje OHS vystavením objednávky
 souhlasí s umístěním stavby nového telefonního stožáru v ulici Šafaříkova na p.p.č.
4881/5 v k.ú. Jáchymov
 ukládá OHS vystavit objednávku na pokácení stromů pod ZŠ u schodů. Zhotovitel
zajistí bezpečnost při manipulaci, aby nedošlo k případnému poškození
 schválila zvýšení stravného pro MŠ Jáchymov, ZŠ Jáchymov a pro zaměstnance ZŠ
a cizí strávníky, a to od 1.10.2019
 schválila firmu AVE CZ se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, na opravu
komunikací pod LD Radium Palace v částce 798.172,65 Kč bez DPH
Zpracovala: Hynková

Z města

svoz odpadu

Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v říjnu 2019 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 jej odvezou. Případné ukládání
odpadů v předstihu před domem může být považováno za černou skládku a následně
sankcionováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov. Upozorňujeme, že hodiny
svozu jsou orientační.

Dodržujte data svozu pro jednotlivé ulice a neodkládejte věci před datem svozů na ulice!

oznámení

Z města

KOMPOSTÉRY
Město Jáchymov oznamuje občanům
a majitelům nemovitostí v k.ú. Jáchymov,
že v současné době je ještě k dispozici 20
ks kompostérů. Zájemci o kompostéry
mohou zavolat na telefonní číslo 603 468
750 nebo 353 808 118, anebo osobně na
MěÚ Jáchymov v kanceláři č. 11
v prvním patře po telefonické domluvě.
Luboš Kožušník
Tel.: 603 468 750, 353 808 118

oznámení

Z města

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2019 PROHLÍDKY ŘÍJEN
Navštivte nejstarší dochovanou raně
renesanční stavbu našeho města. Špitální
kostel postavený v letech 1516 - 1520
nebyl jako jedna z mála budov zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století.
Zaujme vysokou sedlovou střechou
krytou šindelem ze 16. století a vzácným
oltářem z dílny Lucase Cranacha.
Unikátní stavba, která nemá na české
a saské straně hor obdoby, kostel
venkovského typu a němý svědek historie
jáchymovského údolí se těší na Vaši
návštěvu.

již na prohlídku vpuštěni. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce
jsou k dispozici. Provázet Vás budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč.

V
říjnu se konají prohlídky ve
dnech: 3.10., 10.10., 17.10., 24.10.2019.
Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou

Těšíme se na Vaši návštěvu

Z města

školní noviny

VEVERKA ČIPERKA – SOUTĚŽ
Naše mateřská škola se účastnila soutěže vyhlášené Karlovarským krajem. Jednalo
se o pojmenování maskota veverky ke hrám IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2020, které se budou konat ve dnech 19. – 24. 1. 2020. Návrh jména veverka Čiperka byl
vyhodnocen porotou jako vítězný a zástupce Karlovarského kraje přišel 29. 8. předat
výhru (pexeso, kostky, lego stavebnice, bonbóny, puzzle) dětem do školky. Celý kolektiv
MŠ Jáchymov je velmi hrdý na to, že jejich návrh zvítězil.
Učitelky MŠ

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 každý den do 17.00 hodin.

školní noviny

Z města

NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO
Vážení zákonní zástupci,
od 1. října 2019 dojde k navýšení stravného pro děti a žáky naší školy.
Mateřská škola:

Svačina
Oběd
Svačina
Celkem

Stravné dle
Vyhlášky č.
107/2005 Sb.

Dosud placená
částka na
stravné

Návrh nové
částky na
stravné

6,- až 9,- Kč
14,- až 25,- Kč
6,- až 9,- Kč
26,- až 43,- Kč

6,- Kč
18,- Kč
6,- Kč
30,- Kč

9,-Kč
22,- Kč
9,-Kč
40,- Kč

Základní škola:
Stravné dle
Vyhlášky č.
107/2005 Sb.

I. stupeň ZŠ
II. stupeň

16,- až 32,- Kč
19,- až 34,- Kč

Dosud placená
částka na
stravné (z toho
10,- Kč
přispívá MěÚ
Jáchymov)
23,- Kč
25,- Kč

Návrh nové
částky na
stravné
(z toho 10,- Kč
bude přispívat
MěÚ Jáchymov)
28,- Kč
30,- Kč

K zaplacení

18,- Kč
20,- Kč

K navýšení dochází z důvodu „provaru“, který je v průměru 2000,- Kč/za měsíc.
Částka, která je hrazena dětmi a žáky, musí být zcela provařena.
Navýšení je v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a Radou města Jáchymov byla úprava schválena dne 5. 9. 2019 usnesením
č. 369/18/2019.
Zároveň dojde k úpravě ceny stravného o 5,- Kč u zaměstnanců a cizích strávníků.
Mgr. Drahuše Nováková, ŘŠ

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
28. 10. 2019 bude IKC zavřeno
STÁTNÍ SVÁTEK – děkujeme za pochopení.

Policie ČR/ Hasiči

preventivní článek

ZAČÍNÁ SE STMÍVAT, BUĎTE VIDĚT
Policisté Karlovarského kraje upozorňují
na nastávající podzimní situaci, kdy se již
brzy začíná stmívat a ráno se začíná
pozdě rozednívat. Pomalu dochází
k ochlazení a brzy budeme muset počítat i
s častějším výskytem mlhy. Opatrní by
měli být zejména chodci a cyklisté, kteří
se za snížené viditelnosti pohybují na
pozemních komunikacích, neboť jsou
bráni za nejzranitelnější účastníky
silničního provozu.
Vidět a být viděn je základní pravidlo
bezpečnosti na pozemních komunikacích,
které platí pro všechny účastníky
provozu. Za snížené viditelnosti toto
pravidlo platí dvojnásob, proto buďte
vidět a používejte reflexní prvky.
Reflexní
doplňky
ve
světlech
projíždějících vozidel výrazně září a
můžou Vám tak zachránit život. Když
budete vidět na dostatečnou vzdálenost,
řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout se
a předejít tak střetu s tragickými
následky.
V případě, že z domu vycházíte za
snížené viditelnosti, noste oblečení
jasných barev. Budete lépe vidět v šeru,
ve tmě i za mlhy. Vhodným používáním
reflexních prvků lze zabránit střetu
vozidla s chodcem. Dnes je možné pořídit
si mimo reflexních pásek či vest i mnoho
přívěsků, nášivek či dalších reflexních
doplňků. Reflexní prvky doporučujeme
umístit viditelně, zejména na končetiny
směrem do komunikace. Chodec musí být
viditelný pro ostatní účastníky provozu ze
všech stran, tedy zepředu i zezadu.
Chodci by měli vždy pamatovat na to,
že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo,
pokud chodce zahlédne na poslední chvíli

nebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo
vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se stanete účastníkem
dopravní nehody, volejte na bezplatnou
telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
1. ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné
spotřebiče
v souladu
s průvodní
dokumentací výrobce.
2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený
plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte
opatrnost při vaření.
3. POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do
odpadkových košů nedopalky vždy
dokonale uhaste.
4. KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz
spalinových cest.
5. TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé
látky, popel ukládejte do nehořlavé
nádoby.
6. POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače,
vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.
7. VYBAVTE SVOU DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte
domácnost hasicími spreji a přenosným
hasicím přístrojem.

preventivní článek

Policie ČR/ Hasiči

8.
UDRŽUJTE
V POŘÁDKU
UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače el. proudu, uzávěry vody
a plynu musí být řádně označené
a přístupné.
9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ
ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů
a šňůrových vedení.
10.
UDRŽUJTE
PRŮCHODNÉ
CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci
z hořícího domu rychle utéct a zachránit
členy rodiny.

muzeum

Kultura

KŘEST KNIHY "Jáchymov, mineralogická perla Krušnohoří"
pokřtí její autoři v Královské mincovně
Čtvrtek 17. října od 17 hodin uskuteční křest knihy "Jáchymov, mineralogická perla
Krušnohoří". Přítomni budou všichni tři autoři této publikace vydané nakladatelstvím
Academia - Pavel Škácha, Jakub Plášil a Vladimír Horák. Pětisetletá historie
krušnohorského města byla bohatá. Kniha je rozdělena na tři základní části - historie
nálezů jáchymovských stříbrných bonanz, nástin geologie a přehled nejvýznamnějších
primárních a sekundárních minerálů. Je výsledkem mnohaletého bádání autorů v archivech
i v podzemí jáchymovského rudního revíru. Publikace je bohatě ilustrována fotografiemi
minerálů z českých i zahraničních muzeí a soukromých sbírek, snímky uměleckých děl
zhotovovaných z místních minerálů, reprodukcemi historických map a terénními
fotografiemi z povrchu i podzemí. Po křtu bude pro zájemce připravena komentovaná
prohlídka stálé expozice minerálů a hornin.
V době svého založení v 16. století se stal Jáchymov světoznámým díky nálezům
ušlechtilých minerálů stříbra a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách, které
sem lákalo učence z celé Evropy. V celém průběhu dolování od raného novověku po
současnost byly horníky, báňskými úředníky a vědci nalézány unikátní vzorky minerálů,
které nepřestávají udivovat svou kvalitou i pestrostí zastoupených druhů. Postupem času
se z Jáchymova stala mineralogická lokalita světového významu.

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

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč.
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno st-ne 10-17 hodin
www.kvmuz.cz

PŘEDNÁŠKA: Užovka Aeskulapova v údolí Ohře
sobota 19. 10. 2019, začátek v 17.00 hodin
Herpetoložka Radka Musilová, která se dlouhodobě věnuje problematice užovky stromové
v údolí řeky Ohře, přiblíží život našeho nejvzácnějšího hada. Užovka stromová, česky
dříve zvaná Aeskulapova, je s největší pravděpodobností hadem, který obtáčí hůl boha
lékařství Aeskulapa a stal se tak symbolem lékařů. Dorůstá délky až kolem dvou metrů
a je naším největším hadem. Je jedním z mála druhů, pro nějž stát realizuje vlastní
záchranný program. Má šanci přežít v údolí Ohře?

knihovna

Z města

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 31. 10. 2019
11,00 – 12,00 hod.

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

Neděle v knihovně 3. 11. 2019
13,00 – 17,00 hod.

BALENÍ KNIH
V průběhu celého roku je možné využít službu balení knih, ve formátu A5 za 8,- Kč,
formát A4 za 10,- Kč.

TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 30. 9. do 6. 10. proběhne
celorepubliková akce Týden knihoven.
V naší knihovně chystáme akce pro
všechny:
1. 10. v 18:00 Knihovnický večerníček –
program pro děti 1. a 2. třídy ZŠ –
budeme se těšit na přihlášky.
3. 10. v 10:00 VU3V - od října opět
zahajujeme VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU
TŘETÍHO VĚKU. Tentokrát dokonce
dva kurzy: Dějiny odívání a Cestování.
Možné je navštěvovat jeden nebo oba
kurzy. Studium je zdarma a je určeno pro

seniory a invalidní důchodce. První
přednáška bude volně přístupná všem
zájemcům. Přijďte se podívat!
4. 10. v 19:00 Setkání u Knižního baru
– večer pro dospělé.
Těšíme se na Vás!
Vaše knihovnice

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
CURIE

ZLEJ SEN

kavárna
1. 10. úterý
v 19.30 hod.

folková kapela „Zlej sen“ z Chomutova svými písničkami
zpříjemní večer.
Vstupné 150 Kč

BĚHOUNEK

KONCERT S PŘÍCHUTÍ
A POPULÁRNÍCH PÍSNÍ

sál
8. 10. úterý
v 19. 30 hod.

ŠANSONU,

MUZIKÁLU

Koncert plný známých skladeb v podání pěvkyně,
pedagožky a hudební publicistky Doc. Mgr. Svatavy
Luhanové. Na klavír ji doprovodí Emil Spáčil.
Vstupné 180,- Kč

RADIUM PALACE

KYTICE SLAVNÝCH OPERETNÍCH MELODIÍ

sál
10. 10. čtvrtek
v 20.00 hod.

Přeneseme se do kouzelného světa operety a zaposloucháme
se do nestárnoucích melodií Fr. Lehára, O. Nedbala,
R. Frimla, J. Strausse a dalších neméně slavných operetních
skladatelů. Představí se sopranistka Miriam Čížková, tenor
Rostislav Florian, klavírní doprovod Štěpán Slavík.
Vstupné 180,- Kč

RADIUM PALACE

ZDENĚK MERTA U KLAVÍRU

sál
12. 10. sobota
v 20.00 hod.

Jedinečné setkání s výborným a vtipným společníkem,
šarmantním
svůdcem
nečekaných
myšlenek
a
pozoruhodným vypravěčem s uměním naslouchat druhým.
Zdeněk Merta je velmi dobrý klavírista, který autenticky
využívá spojení praktického muzikanta a kreativního tvůrce.
Vstupné 200,- Kč

CURIE

ČESKÉ I SVĚTOVÉ HITY 60. – 90. léta

kavárna
15. 10. úterý
v 19.30 hod.

„Zpíváme

RADIUM PALACE

HONZA JAREŠ – SÓLO - SLAVNÉ PÍSNĚ, KTERÉ
MÁTE RÁDI zazpívá a zahraje na klavír pod mottem

sál
17. 10. čtvrtek
v 20.00 hod.

česky“. Zazní písně od Hany Hegerové, Marty
Kubišové, Věry Špinarové, Marie Rottrové, Yvonne
Přenosilové, Hany Zagorové, Waldemara Matušky.
V podání Soni Hrubé. Hudební doprovod Josef Škulavík.
Vstupné 150,- Kč

„Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas“. Na programu
skladby od světoznámých mistrů: E. Presley, F. Sinatra
a další
Vstupné 150,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
BĚHOUNEK

FRATELLI IN CANTO

sál
22. 10. úterý
v 19.30 hod.

Když se rozhodnou spolu koncertovat dva mladí zpěváci
(tenor a baryton), stálí hosté opery Národního divadla
v Praze, vznikne večer plný árii a písní z oper, operet
a muzikálů. Účinkují: Daniel Matoušek – tenor, Daniel
Klánský – baryton Doc. Ladislava Vondráčková – klavír
HAMU Praha.
Vstupné 230,- Kč

RADIUM PALACE

ČESKÝ FOLKLORNÍ VEČER - LEDECKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA z Plzně pod vedením kapelníka Libora Valečky

sál
24. 10. čtvrtek
v 20.00 hod.

předvede lidové písně převážně z Chodska, ale i jiných míst
z naší republiky. Dudácká muzika vystupuje v krojích.
Představí se: dudy - Bohumil Vaněček, housle - Jan Rezek,
kontrabas - Ludmila Zacpalová, B-klarinet - Petr Valečka,
Es-klarinet - Libor Valečka, na vozembouch hraje a zpívá
Alena Bartošová.
Vstupné 150,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE

sbar
14. 10. pondělí
v 19.30 hod

Unikátní přednáška. Časová linie začíná událostmi let 1938 a
1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku
Československa a končí poúnorovými událostmi.
Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice
krutých životních příběhů letců: František Fajtl, František
Peřina, RNDr. Karel Janoušek a František Truhlář. Zmíněny
budou také osudy letců z Karlovarska. Přednáší: PhDr.
Daniel Švec.
Vstupné 60,- Kč

CURIE

PŘEDNÁŠKA FORMOU BESEDY - VODA ZÁKLAD
ŽIVOTA Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět jak

salonek
18. 10. pátek
v 19.30 hod.

předcházet, nebo se následně zbavit svých zdravotních
disharmonii – jak psychických, tak i fyzických. Těšíme se na
Vás Radmila Koňariková a Lucie Krákorová.
Vstupné 50,- Kč

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
3. 10. čtvrtek a
31. 10. čtvrtek
v 19.30 hod

BĚHOUNEK

sál
21. 10. pondělí
v 19.30 hod.

VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY

Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace na
generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby jimi
pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je řeč?... Přece o paní
Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené Krušnohorské
bylinkárny zde v Jáchymově.
Vstup volný
PŘEDNÁŠKA - JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH
CHOROB Jak omezit dopad chemických léků na lidský

organismus. Na programu jsou i ochutnávky a zajímavý
chemický pokus. Přednáší Ing. Klára Fialová.
Vstupné volné

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ
KULTURNÍ DŮM

KERAMICKÝ KURZ

salonek
7. 10. pondělí
v 15.00 hod.

Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci
s hliněnou hmotou. Pod Vašima rukama se změní Nic
v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou
pýchu nad vším tím úspěchem… V ceně je odborné vedení
keramického mistra Michala Špory z Karlových Varů,
materiál, zapůjčení prac. pomůcek, destiček a výpal
hotových výrobků.
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

ZASE (TI) TUPITELÉ

sál
25. 10. pátek
v 19.30 hod.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov uvádějí komedii Petra
Tomšů v režii Jana Mareše.
Vstupné 90,- Kč

BĚHOUNEK

PODZIMNÍ JARMARK

sál
26. 10. sobota
10.00 – 16.00 hod.

paličkování, korálky, malba na sklo, patchwork, batikování,
kosmetika, keramika, ručně vyráběné hračky, doplňky,
šperky, oděvní zboží, háčkované zboží, výrobky z pedigu,
dekorace a kraslice, svíčky, malovaná dřevěná prkénka,
sklenice a další. Hudební zpestření na zimní zahradě –
harfenistka Katarína Šefčíková, od 14:00 – 16:00 hod.

kino

Z města

Z města

čtenáři píší

GEOLOGICKÉ ODPOLEDNE V MUZEU
Ráda bych se se čtenáři Zpravodaje
podělila ještě o jednu prázdninovou akci.
V srpnu se v jáchymovské Mincovně
konala pro dětské návštěvníky zajímavá
akce – GEOLOGICKÉ ODPOLEDNE.

Akce byla velice zajímavá, škoda, že
přišlo málo místních dětí.

Poučná stanoviště připravili pracovníci
Karlovarského muzea v čele s R.
Borusíkovou. Děti obdržely kartičku
s popisem trasy, za splněný úkol získaly
razítko. V dobovém obleku se ,,svezly“
do sklepení, hledaly fosforeskující
minerály, rýžovaly, zastřílely si na cíl,
mohly si vyzkoušet paličkování nebo
drátkování. Tomu se věnovali naši
předkové hlavně v zimním období. Jako
památku si všichni odnesli přívěsek
a magnetek s jáchymovskou Mincovnou.

Ladislava Kulhavá

Z města

kultura

GALERIE NÁVRATŮ
Od tohoto měsíce můžete opět navštívit
na zdravotním středisku GALERII
NÁVRATŮ. Škola zde vystavuje
výtvarné práce svých žáků. Otevírací
doba je nezměněna:
PONDĚLÍ: 9 - 11
ČTVRTEK: Těšíme se na Vás!

Ladislava Kulhavá

13 - 16
13 - 17

hasiči

Z města

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Srpen byl začátkem přípravy pro
všechna družstva mladých hasičů
a vrcholila příprava družstva žen na MČR
v Ústí nad Labem. Zúčastnili jsme se
benefiční akce v Ostrově na pomoc
dvěma Nelinkám. Předvedla se zde naše
přípravka a starší družstvo. Ukázali část
naší práce a také jsme divákům řekli pár
informací o našem SDH a jednotce. Na
konci srpna se družstvo žen rozjelo do
Ústí
nad
Labem
reprezentovat
Karlovarský kraj na MČR v požárním
sportu.
Ženy
bojovaly
statečně,
konkurence byla veliká a také tréma
u nováčků vykonala své. Věděli jsme,
s jakým cílem jedeme a za náš kraj jsme
obsadili v družstvech ČR zařazených
v SH ČMS 15. místo.
Členové SDH a jednotky opravili
všechny překážky a obnovili domeček pro
trénování družstev dospělých a dorostu.
Pracovali na údržbě techniky, úklidu
garáží a akceschopnosti jednotky.
Zúčastnili se jednoho prověřovacího
cvičení spolu s HZS Karlovy Vary, které
bylo velice poučné. Pomáhali jsme městu
při přípravě pouti a běhu Josefa Prenniga
a Countryády Karlovarského kraje.

Jednotka vyjížděla v srpnu celkem pětkrát
k požáru, jedenkrát k dopravní nehodě
a třikrát k technickému zásahu.
Je konec prázdnin, začal nový školní rok
a my Vám a vašim dětem přejeme hodně
pohody.

Anna Plačková
Starosta SDH Jáchymov

Z historie

čtení na neděli

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE – červenec 65
NÁVŠTĚVNÍKŮM KIN
Před časem jsme provedli změnu hracího
profilu v našich kinech v Jáchymově tak,
že nyní hrajeme v kině Radium pouze dvě
představení v úterý a dvě představení ve
čtvrtek. Sobotu a neděli jsme vynechali.
V kině Hornický dům hrajeme beze
změny, a to ve středu dvě představení,
z čehož jedno představení je pohádka
a jedno tzv. kino mladých, které je velmi
oblíbené.
Někteří z vás – hlavně z dolejší části
města – nebyli a nejste spokojeni s tím, že
v kinu Radium se v sobotu a v neděli
nehraje.
Chceme vás seznámit s tím, co nás
k tomuto opatření vedlo.
V kině Hornický dům je kapacita 372
sedadel a v roce 1964 byla tato kapacita
úterý
středa
čtvrtek
sobota
neděle

kino Radium
kino Hornický dům
kino Radium
kino Hornický dům
kino Hornický dům

Ještě jeden důležitý důvod nás vedl
k tomu, že jsme dali přednost neděli a
v sobotu kinu Hornický dům, a to ten, že
jedině zde můžeme promítat širokoúhlé
filmy, kterých - i velmi atraktivních
Ústřední půjčovna filmů nabízí čím dál
tím více..
Věřte, nejsme nijak spokojeni s tím, že
přestože v kině Radium je velmi příjemné
posezení, není zde kvalitní zvuk. Příčina
tkví v technické závadě sálu samotného,
kterou není možno bez velkých nákladů
odstranit, a že kino Hornický dům
naprosto
neodpovídá
dnešním
požadavkům na kulturní zařízení.

vytížena průměrně na 25%. V kině
Radium je 495 sedadel a v roce 1964 byla
tato kapacita vytížena pouze na 10-12%!
Celkový počet sedadel v obou kinech je
867, což je neúměrné počtu všech
obyvatel v Jáchymově, kterých je asi
3500.
Porovnáme-li
Jáchymov
s Ostrovem, zjistíme, že pro 20.000
obyvatel má Ostrov k dispozici pouze
o několik desítek sedadel více ve svých
třech kinech. Protože návštěvnost v kině
Radium byla a je stále velmi nízká
a v sobotu i v neděli se nijak nelišila od
všedního dne, byli jsme nuceni zde
přistoupit k snížení počtu představení,
takže v současné době je pro návštěvníky
k dispozici počet sedadel a představení
následující:
2 představení
2 představení
2 představení
2 představení
3 představení

990 míst
744 míst
990 míst
744 míst
1116 míst

Snad již v brzké době se najde způsob,
jak donutit majitele budovy Hornický
dům podnik Restaurace a jídelny
v Karlových Varech k tomu, aby provedl
řádnou generální opravu celého domu,
čímž by byl zlepšen také stav kina.
Dále vás seznamujeme s tím, že ve
výhledovém plánu je počítáno s
výstavbou moderního kina s přiměřeným
počtem míst, které bude plně vyhovovat
i nejnáročnějším návštěvníkům a má být
umístěno ve středu města.
Zpravodaj města Jáchymova 7/65
Jiří Donda, vedoucí kin
Přepsala Hana Kopecká

jezdectví

DOKÁZALI TO!

Sport
jakési tušení. Lucka byla též součástí
drezurního družstva ve složení: Lucka
Javůrková, Jana Lahodná ml., Natálie
Ticová a Tereza Kašparová. Děvčata
předvedla skvělé výkony a společně tak
vybojovala dekorovanou pátou příčku,
čímž zakončila fantastickou sbírku
úspěchů karlovarské oblasti.

Mistrovství ve Zduchovicích dokazuje, že
na Karlovarsku není o talentované jezdce,
zkušené trenéry a starostlivé rodiče
nouze.
Ve dnech 21. 8. až 25. 8. 2019 probíhalo
v jezdeckém centru Resort Zduchovice
MČR Pony, kterého se zúčastnil rekordní
počet jezdců na 280 ponících.
Z karlovarské oblasti vyrazilo soutěžit
celkem 20 poníků a 10 odhodlaných
děvčat. To, že jsou nejen odhodlaná, ale
i šikovná, se ukázalo již v první soutěži.
Ekipa získala celkem 3 individuální
bronzové medaile, jedno stříbro skokové
družstvo a pátou příčku obsadilo družstvo
drezurní.
Město Jáchymov reprezentovala Lucka
Javůrková s koněm Mistrál 6 a po
opravdu tvrdém boji získala nádherné
třetí místo ve věkové kategorii jezdců
11 – 13 let, která bývá nejvíce obsazená.
Tento úspěch nikdo nečekal, snad jen
trenérka paní Eliška Čmolíková měla

Tímto bych také ráda poděkovala
Karlovarskému kraji, Městu Jáchymov
a dalším sponzorům, kteří podporují
mladé jezdce za finanční pomoc. Bez Vás
by to nešlo. DĚKUJEME.
Dalším Lucčiným úspěchem je páté
místo v Národním drezurním poháru,
který probíhal od 19. 9. do 22. 9. 2019
v Hradištku. V tříkolové soutěži se rvala
jako lvice. Dvakrát byla třetí, jednou šestá
a v celkovém součtu procent skončila na
dekorovaném pátém místě. Výkony
jezdkyň byly nesmírně vyrovnané a o
vítězce rozhodly pouhé setiny procenta.
Děkujeme všem, co mačkali palečky
a hlavně našemu tátovi Oldovi.
Petra Javůrková
mamka Lůci a Myšáka

Kultura

koncert

Nikolaus Herman (1500 - 1561)

Není mnoho hudebních skladatelů, kteří tvořili svá díla před téměř pěti sty léty a jejichž
hudba je doposud známá, a navíc dodnes hrána či zpívána. Mezi ně patří bezesporu
jáchymovský hudební kantor Nikolaus Herman. Do Údolí sv. Jáchyma přišel v roce 1518.
Působil zde jako hudební kantor, vyučoval na místní dívčí škole a komponoval hudbu pro
kostel, ale také pro rodinné prostředí. Navázal přátelství s rektorem latinské školy
a pozdějším farářem Johannem Mathesiem, s kterým úzce spolupracoval. Řada písní, které
složil, byly velmi oblíbené a jsou dodnes zpívány nejen v Německu, ale i v anglosaských
zemích a také je najdete v současných českých protestantských zpěvnících. Co je pro nás
velmi zajímavé a co nás jáchymovské obzvláště těší, je skutečnost, že Nikolaus Herman
ovlivnil svými melodiemi a texty takové velikány světové hudby, jakými byli J.S. Bach,
J. Pachelbel, Hans Leo Hassler, G.F. Telemann anebo G.F. Händel.
V rámci letošního jubilejního roku, kdy si připomínáme 515. výročí narození
Johanna Mathesia, se v sobotu 5. října v 17.00 hodin uskuteční varhanní koncert
v kostele sv. Jáchyma, kde zazní Hermanovy chorály v úpravách různých barokních
skladatelů. Na varhanách je zahraje Vladimír Kopáčik. Koncertní vystoupení
je podporováno Ministerstvem kultury ČR a vstup je volný.

INZERCE ve Zpravodaji města
Inzerci zašlete na email ic-jachymov@volny.cz s vašimi fakturačními údaji (jméno
a příjmení, název PO, sídlo, IČ, adresa a v jakém formátu si přejete inzerovat).
1/4 stránky 200,- Kč + 21% DPH, 3/4 stránky 600,- Kč + 21% DPH,
1/2 stránky 400,- Kč + 21% DPH, 1/1 stránky 800,- Kč + 21% DPH,
barevná inzerce + 50%

Máte zájem vydat článek?
Článek by neměl přesahovat 1 stranu A4, velikost písma 14.
Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.
Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do článku, pošlete je v příloze
zvlášť v co nejlepší možné kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.
Článek pošlete na e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. v měsíci. Články došlé po uzávěrce nebudou
zveřejněny!

luštíme a malujeme

Okénko pro děti

TAJENKA s pranostikou
1. Jedovatá houba
2. Řeka protékající
Prahou
3. Samec od slepice
4. Strunný hudební
nástroj
5. Ptáci odlétající do
teplých krajin
6. Podzemní část rostlin
7. Kamarád Áji
8. Vesnice u Ostrova
9. Ovoce
10. Strom, který má
žaludy
11. Potok protékající
Jáchymovem
12. Dětský časopis
13. Ženské jméno (8.10.)
14. Odměna pro vítěze
15. Nejvyšší kopec
Karlovarska
16. Zaniklá obec (bývalá
skládka)
17. Část České republiky
18. Podzimní měsíc
19. Malý dům
20. Den před pondělím

Placená inzerce

léčebné lázně

kultura / vzdělávání

Z města

Z města

sport

kultura

Z města

Z města

kultura

POCHOD O JÁCHYMOVSKÝ TOLAR
Vyšlápněte s námi za zdravím a poznáním! KČT Slovan K. Vary a Městská knihovna
a informační centrum Jáchymov pořádají obnovený, letos již 19. ročník tradičního
turistického pochodu O jáchymovský tolar. Akce se uskuteční v sobotu 5. 10. 2019 od
8.00 hodin. Připraveno je vícero tras různých délek, každý si může najít tu svou.
Pořadatelé akce zvou všechny zájemce o zdravý pohyb a milovníky barev podzimu do
přírody Krušných hor a těší se na ně na startu i v cíli.

BĚH OKOLO PANORAMY
Běh okolo Panoramy je tradiční přespolní běh v náročném horském terénu v okolí
jáchymovského fotbalového stadionu pro všechny věkové kategorie. Běhá se na tratích
od 150 po 7200 metrů.
Závod se pořádá pravidelně od roku 1956, v roce 2019 to bude 63. ročník a je zařazen
do Ligy běžců Karlovarského kraje. Akce proběhne 6. října 2019.
Více informací na plakátovacích plochách města.

kultura

Z města
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