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VÍTE, ŽE?
Vyhlídka Hadí hora
K Hadí hoře se dostaneme po žluté, leží
zhruba v půli značené turistické cesty mezi
Jáchymovem a Božím Darem. Určitě je to
snazší mít výchozí bod na Božím Daru.
Fyzicky náročnější je to určitě po žluté z
Jáchymova.
Šedé kamenné moře vzniklo rozpadem žíly
křemenem bohatého granitového porfyru.
Porfyr je žilná vyvřelá hornina, to
znamená, že vzniká tuhnutím magmatu
např. v puklinách a zlomech zemské kůry.
Vysoký obsah křemene dodává této
hornině odolnost vůči zvětrávání. Původní
odolná skála byla roztrhána do bloků
rozpínavostí ledu, který v každém zimním
období krystalizuje z vody nateklé do
puklin. Bloky pak byly vlečeny až do údolí.
Šedá barva dala této hoře jméno
Grauenstein (grau = šedý) a v češtině se jí
říká buď Hadí hora (tak se uvádí i v
mapách) nebo Kamenná hora. Její
nadmořská výška činí 940 metrů, vrchol je
ovšem ukryt v lese, ne na místě výhledu.
Za RR Petra Javůrková, převzato z: http://www.krusnohorsky.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní rok bude ve znamení rozsáhlých stavebních prací, které nemají v moderní
historii města obdoby. Nebylo by to možné, kdybychom nemohli do rozpočtu města
zakomponovat jednorázový příspěvek ve výši 50 mil. Kč, poskytnutý z jaderného účtu
na základě nařízení Vlády ČR v souvislosti s umístěním skladu NAO na bývalém dole
Bratrství. Chci Vás, alespoň v kostce seznámit s tím, co jsme pro letošní rok
připravili, co Vás čeká.
Již v minulém roce byly zahájeny stavební úpravy suterénu radnice.
V rekonstruovaných prostorech bude nově umístěno informační středisko, dále zde
bude umístěna expozice vzácných svazků Latinské knihovny s celou řadou dalších
doplňkových aktivit. Prostě nebude to jen taková „suchá“ výstava, ale místo, které
snad každého zaujme a určitě se tak stane dalším vyhledávaným cílem návštěvníků
regionu. Práce, které v suterénu probíhají a které v těchto dnech spějí ke svému
závěru, odstranily nešetrné, či spíše barbarské úpravy těchto prostor vzniklé
v minulosti v souvislosti s provozem restaurace či vybudováním topného kanálu do
sousedních objektů. Předpokládáme, že k slavnostnímu otevření dojde někdy
v průběhu října a návštěvníkům se tak otevřou krásné pohledy nejenom na knihy, ale
i na ošetřené kamenné zdivo stěn a kleneb. Současně s otevřením těchto prostor bude
také slavnostně odkryta pamětní deska k 100. výročí založení Československa k uctění
památky všech vlastenců, kteří bojovali za vlast a svobodu. Stavební práce prováděla
firma Jurica a.s. a musím ji pochválit za kvalitně odvedenou práci i návrhy, které
vedly k lepším užitným vlastnostem – například využití nefunkčních komínů
k přirozenému odvětrání suterénních prostor. Finanční prostředky na tuto akci ve
výši 20 mil. Kč jsme získali z projektu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Saskem z dotačního titulu Montánní kulturní dědictví.
Největší stavbou se stane pokračování Revitalizace náměstí Republiky.
V součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic dojde k realizaci 2. etapy, která spočívá
v kompletní rekonstrukci vozovky 1. třídy (hradí ŘSD), město financuje vybudování
chodníku od vjezdu do Hornické ulice po radnici, dešťovou kanalizaci, plynovod, VO.
V zásadě dojde k úpravě celého prostranství před radnicí s vybudování zastávek,
parkovacích míst, bude opravena Mathesiova ulice a rozšířen sjezd za kostelem. Ruku
v ruce s tímto dojde k řešení dopravní situace a tím pádem zmizí mj. ohyzdné
betonové panely před radnicí. ŘSD má svoji dodavatelskou firmu již vybranou,
příprava VŘ u nás již jde do finále a tak uvidíme, co soutěž přinese. Samozřejmě
bychom byli rádi, kdyby práce realizovala stejná firma, což je poměrně možné,
a hlavně nás zajímá, co soutěž udělá s cenou, která podle URSu činí cca. 35 mil. Kč.
I na tuto stavbu, alespoň na její část tj. chodník, jsme podali žádost o dotaci
z dotačního programu IROP s cílem zvýšení bezpečnosti chodců. Je poměrně velká
šance, že bychom tuto dotaci ve výši 5 mil. Kč mohli obdržet. Zahájení prací
předpokládáme v průběhu května, jejich ukončení pak na jaře příštího roku
samozřejmě za podmínky, že bude zajištěn zimní provoz na této komunikaci.

Další velkou stavbou je rekonstrukce horní části Žižkovy ulice spočívající
v kompletní rekonstrukci vozovky, případnou opravou opěrných zdí, vybudováním
parkovacích míst apod. Byly osloveny VAK Karlovy Vary a.s. a pokud bude stav
jejich sítí nevyhovující, je předpoklad, že stavby využijí a provedou potřebné opravy.
Vypsané výběrové řízení vyhrála firma Strabag. Tato velká firma má potřebné
zkušenosti s prováděním podobných staveb a tak věříme v realizaci stavby bez
zbytečných problémů či časových skluzů. I tady nás pochopitelně velmi zajímala cena
a jsem proto velmi rád, že se naplnilo naše očekávání a výsledná cena 5,7 mil. Kč
včetně DPH je o 20 % nižší než cena stanovená URS. A jak je naším zvykem
a naprostou nutností pro další investiční rozvoj města, také zde jsme požádali
o dotaci z programu Obnovy venkova. V minulém roce jsme uspěli s Hornickou ulicí
a tak věřím, že i tady ten vytoužený milión dostaneme 
Dále jsme připravili celou řadu dalších menších staveb, máme zde bohužel problém
s malým zájmem dodavatelských firem. Jsem proto rád, že se bude realizovat oprava
opěrné zdi v Šafaříkově ulici. Tím bude vyřešen dlouholetý problém trápící nejen
rodinu Kosařových, ale i nás.
Další dvě menší, ale o to složitější stavby – opravu kalvárie na hřbitově
a rekonstrukci přízemních prostor v domě č.p. 496 na nám. Republiky včetně
odstranění příčin vlhkosti jsme v současných dnech opět zveřejnili. Myslím, že je to
příležitost i pro místní firmy a tak doufám, že někdo do toho půjde.
Poslední významnější stavbou, kterou bychom chtěli ještě v letošním roce
zrealizovat, je rekonstrukce havarijního stavu opěrné zdi vedle muzea nad
propadlými stropy sklepů. Na stavbu, kterou budeme financovat s karlovarským
krajem půl na půl, v současné době upravujeme projektovou dokumentaci, neboť jsme
přesvědčeni, že jsme našli téměř o 4 mil. Kč levnější řešení.
Jsme si vědomi toho, že rozsah připravených stavebních prací realizovaných
v letošním roce, jak už jsem uvedl, nemající obdoby v moderní historii města, přinese
i celou řadu problémů – problémy s parkováním, dopravní omezení, hlučnost, prach
a celou řadu dalších drobných nepříjemností, které nejsem v tuto chvíli ani schopen
specifikovat. Na městském úřadě jsme samozřejmě připraveni řešit veškeré problémy,
které stavby přinesou. Dodavatelé jsou či budou předem upozorňováni na problémy,
které mohou vzniknout. A pokud už se naskytnou, neváhejte a upozorněte na ně.
Budeme je neprodleně, s technickým dozorem a dodavatelem, řešit. Mějte prosím
trpělivost, věřím, že konečný výsledek bude stát za to a bude pro nás všechny
zadostiučiněným za eventuální příkoří.
Závěrem Vám přeji krásné májové dny
Ing. Bronislav Grulich
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Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
7. zasedání rady města ze dne 3. dubna 2018:
 odložila do doby uzavření nové nájemní smlouvy vydání souhlasu se stavbou
inženýrských sítí a komunikací na pozemcích p.č.1797/2, 1806/1, 1806/2,
1806/3, 1853/2, 5248/2, k.ú. Jáchymov souvisejících s výstavbou
Apartmánového domu
 schválila umístění reklamy na objektu města Jáchymov čp. 496 na nám.
Republiky, o velikosti 21 m2, od 1. 5. 2018, společnosti Ferienpark
Oberwiesenthal GmbH, za podmínek stanovených MěÚ Jáchymov
 schválila nabídku firmy STRABAG a.s. Na Bělidle 1985/21, Praha 5, na stavbu
Rekonstrukce komunikace v ul. Žižkova, Jáchymov“ za cenu 4 726 217,85 Kč
bez DPH
8. zasedání rady města ze dne 17. dubna 2018:
 schválila pronájem části pozemku p.č. 1526/13 o výměře 325 m2 (v GP ozn.
p.č. 1526/36) v k.ú. Jáchymov, Klínovec, za účelem provozování základové
stanice GSM Klínovec společnosti RTI cz s.r.o.
 schválila Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání
uzavřenou mezi Městem Jáchymov a Karlovarským krajem
 schválila Smlouvu o dílo DOC004818 uzavřenou mezi Městem Jáchymov
a spol. CTS corp, s r.o. se sídlem Bubenská 421/3, Praha 7, na podporu
domácího kompostování
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele služby v rámci projektu
Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 – Digitalizace historických
knih knihovny latinské školy v Jáchymově, firmu DigiPaper s.r.o., Kaprova
42/14, 110 00 Praha 1 IČO : 04522656 a zároveň schvaluje uzavřít s vítězným
uchazečem Smlouvu o dílo
 schválila zřízení přípravné třídy ve školním roce 2018/2019 v Základní škole
M.C.Sklodowské a mateřská škola Jáchymov
 schválila podání přihlášek do soutěže Stavby Karlovarského kraje a to Oprava
mostu přes Jáchymovský potok a Regenerace sídliště Slovany II. etapa
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
POHÁDKOVÝ LES – PRACOVNÍ SCHŮZKA
Ták a je to tady! Tímto zveme naše dobrovolníky, kteří se rozhodli přiložit ruku k dílu
na první společnou pracovní schůzku.
Sejdeme se ve středu 9. května v 17.00 hodin v Informačním centru Jáchymov.
Těšíme se na Vás :-)

ŘEDITELSKÉ VOLNO
Vážení rodiče,
upozorňují Vás tímto, že na základě ustanovení §24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jsem vyhlásila na pondělí 30. 4. 2018
a na pondělí 07. 05. 2018 ředitelská volna pro všechny žáky školy. Školní družina
i školní klub zůstávají v provozu. Provozní doba je v tento den od 8.00 do 15.30 hod.
Každý žák obdržel do žákovské knížky toto sdělení o ředitelských volnech. Pokud
máte zájem o umístění svého dítěte do školní družiny nebo do školního klubu, tak toto
sdělení vyplňte.
Mgr. Drahuše Nováková, ŘŠ

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
Vážení občané, hosté, rodiče, babičky a dědečkové, návštěvníci města
Jáchymova, organizační složky, podniky a ostatní rádi si hrající:
V sobotu 12. 5. 2018 od 15.00 se uskuteční další ročník Otevírání
mlýnků. Součástí otevírání je také soutěž o nejhezčí doma vyrobený,
funkční mlýnek.
Zapojte se také Vy sami, za svůj podnik, Léčebné lázně Jáchymov,
organizaci, školu, třídu, nebo se svými ratolestmi do soutěže
o nejhezčí mlýnek. Pro vítěze je připravena pěkná odměna.

VAKCINACE PSŮ - VZTEKLINA
Každoroční vakcinace psů proti vzteklině proběhne v neděli 13. 5. 2018
Před radnicí od 16 do 16.30 hodin
Mariánská - zastávka - 15.45 hodin
Suchá - U Pašeráka -v 16.45 hodin
cena vzteklina 100,- Kč, kombinace (včetně vztekliny) 300,- Kč
Očkuje a těší se na Vás MVDr. Martin Sobota

DOVOLENÁ MUDr. Handrychová
Plánovaná dovolená proběhne ve dnech 30. 4. - 8. 5. 2018. Děkujeme za pochopení
MUDr. Erika Handrychová.

POPLATEK ZA PSA
Městský úřad oznamuje majitelům psů, že poplatek za psa byl pro rok 2018 splatný
do 31. března 2018.
Žádáme opozdilce, kteří za své miláčky zapomněli uhradit poplatek, aby tak učinili
neprodleně.

ŠKOLNÍ NOVINY
INFORMACE PRŮBĚHU ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2018/2019
Termín zápisu
9. dubna 14:00 - 17:00 hodin
16. dubna 14:00 - 16:00 hodin
Místo zápisu:
ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov, příspěvková organizace, Jáchymov,
Husova 992- přízemí
Informace:
Dle poskytnutého seznamu z MěÚ Jáchymov se k zápisu mělo dostavit 29 dětí.
K zápisu se dostavilo 24 budoucích žáků a 2 dětem byl udělen odklad školní
docházky. Do prvního ročníku nám nastoupí 22 žáčků.
Průběh zápisu:
Budoucí žáčci v doprovodu svých zákonných zástupců si mohli prohlédnout objekt
školy. Poté se jich ujali paní učitelky z prvního stupně, kterým tímto děkuji za
přípravu i průběh obou zápisů. Děti odpovídaly na zvídavé otázky paní učitelek, které
byly zaměřeny na pravolevou orientaci, výslovnost, kresbu, zrakové i sluchové
rozlišování, manuální zručnost. Děti odcházely domů nejen se zážitky, ale také
s dárečky, které u zápisu dostaly.

WEISSENSTADT – PROJEKTOVÝ TÝDEN ŽÁKŮ
V pondělí 16. dubna odjeli žáci základní školy v Jáchymově společně se žáky
ZŠ a MŠ Pernink, P. O. na týdenní pobyt do Německa. Weissenstadt se nachází pár
kilometrů za hranicemi České republiky, v nádherném prostředí Smrčin. Jednalo se
o příhraniční výměnu zkušeností, zvyků, tradičních německých jídel, naučení nových
slovíček a hlavně získání nových přátelství mezi českými a německými dětmi. Všechny
naše pobyty v Německu jsou zaměřeny na zdokonalování komunikačních dovedností
v němčině a pro německé děti zase naučení se pár českých slovíček.
Němečtí lektoři pro děti připravili vskutku výborný program. Všichni předvedli
prezentaci školy, města, ve kterém žijí. Naučili se také z lučních bylin vyrábět různé
mastičky na ruce, rty nebo oděrky. V jiné učebně se zase zaměřili na geomorfologii
obou zemí. K večernímu programu patřila též meditace, zklidnění těla i duše. Většina
programu probíhala ve venkovních prostorách lesní školy Weissenstadt.
Jídla byla velmi chutná, bylo si navíc z čeho vybrat. Forma švédských stolů,
kde každodenně nechyběla zelenina, zaručovala, že každý si vybere jídlo, které je mu
blízké nebo chce ochutnat.
Děti měly připravené dárky pro německé děti a naopak. Na závěr pobytu si je
vzájemně vyměnily.

Během pobytu také děti navštívily statek Bernard, který byl zřízen blízko města
Sokolova, v Královském Poříčí. Statek leží uprostřed světoznámého lázeňského
trojúhelníku. Tady si mohly vyrobit mýdlo, vyrábět vonné svíce, šít boty, pracovat
s keramikou a seznámit se s jinými řemesly. Všechna řemesla si mohly děti hned
vyzkoušet. Také mohly pobýt mezi domácími zvířaty. Na závěr navštívily zábavně
naučné centrum řeky Ohře. Děti zde objevily pohyblivý betlém a hlubinný důl.
Mgr. Marcela Málková

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Ve středu 4. 4. jsme s dětmi ze
třídy Kytiček navštívily základní
školu. Nakoukli jsme do přípravné
třídy, která vytváří spoustu
krásných výtvarných prací a kde
si děti mohly chvíli hrát. V první
třídě se děti posadily do školních
lavic a poslechly si jak, už prvňáci
umí
číst.
Společně
pak
v grafomotorickém listu hledaly a
vybarvovaly ztracená kuřátka a
pomohly nalepit slepičku. Při
písničce si nakonec zacvičily
a zatancovaly. Zatím se Kytičky
velmi těší, ale jak to bude v září,
se teprve ukáže!

EXKURZE VE SKLÁRNĚ MOSER
V pondělí 9. 4. 2018 navštívila
mateřská škola z Jáchymova
sklárnu Moser v Karlových
Varech. Děti viděly před
továrnou umělecké postavy
z vyfouknutých
skleněných
koulí. Prohlédly si muzeum a
zhlédly krátký film o výrobě
skla
a
historii
Moseru.
Největším zážitkem pro děti asi
bylo vyfouknutí žhavého skla.
Některé děti si zkusily i
broušení. A zahrály si na
barevnou skleněnou zvonkohru.

PEZ OLYMPIÁDA 2018

Podpořte prosím děti z naší školky, které společně vytvořily malé foto dílko a zapojily
se tak do soutěže PEZ OLYMPIÁDA 2018.

PEZ se snaží dětem přiblížit sport jako zábavnou aktivitu a motivovat je ke
každodennímu pohybu.
Jak hlasovat?
Na www.pez.cz v galerii soutěžních obrázků, a to formou udělení svého hlasu.
Hlasování bude probíhat v termínu od 4. 5. – 31. 5. 2018 do 12.00 hodin.

REKLAMA

Hledám uklízečku do Apartmánu Jáchym, ve Fibichově ulici. Byt je velký 50 m,
jedná se o 1 + 1. Úklid spočívá v tom, že se uklidí celý byt, včetně sociálního zařízení
a vyperou se lůžkoviny. Tato práce je vhodná pro paní v důchodu, nebo pro ženu na
mateřské dovolené a je sezónní, převážně přes zimu. Informace na telefonu
603 893 106 p. Tichý, nebo email: tichmar@seznam.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE
27. 5.
DPS návštěva 31. 5.
DPS spol. čtení 10. 5.

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.
od 14.00 hod.

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

KDE KONČÍ SVĚT - ZVÍŘE
Od 1. 10. 2017 do 30. 3. 2018 probíhala
v knihovně ve spolupráci s Klubem dětských
knihoven – SKIP, soutěž pro děti ZŠ s názvem Kde končí svět - Zvíře.
Celkovou vítězkou se stala výtvarná práce Lucie
Javůrkové s názvem Moucha. Vítězka soutěže
získává krásnou knižní odměnu a její Moucha
poletí na vernisáž výstavy, která proběhne 9. 5.
v Krajské
knihovně
v Karlových
Varech.
Gratulujeme.
Miloslava Veselá
Nejlepším Čtenářem roku 2017 se stal pan Jiří Kučera, kterému byla předána knižní
odměna.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno út - ne 9.00 - 17.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro školy 40,- Kč.
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.

KULTURNÍ PROGRAM KVĚTEN 2018
RADIUM PALACE
3. 5. čtvrtek, 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
KLASICKÁ OPERETA S MALÝM NÁDECHEM MUZIKÁLU
Slavnostní koncert v podání emeritních sólistů plzeňské operní a operetní scény,
Hana Spinethová – soprán, Erik Bezdíček – tenor a Táňa Vaněčková – klavír. Na
programu známé a slavné árie a duety od F. Lehára, E. Kálmána, R. Frimla
a dalších.
10. 5. čtvrtek, 20:00 – 21:30 hod.

bar
vstupné 50 Kč
RUSKÝ VEČER
Světové a známé melodie a evergreeny na harmoniku zahraje a zazpívá Nikolai
Dorogovcev, moderace Nina Procházková. Program konferován pouze v ruském
jazyce.
17. 5. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
HVĚZDY, KTERÉ NESTÁRNOU ...
Klavírní koncert s mottem Neobyčejný příběh – neobyčejný hlas v podání nevidomého
absolventa Pražské konzervatoře, zpěváka a klavíristy Honzy Jareše za doprovodu
vynikajícího instrumentalisty, absolventa Pražské konzervatoře Mikoláše Nopa –

bicí nástroje. V programu zazní písně předních interpretů populární hudby 20. století
jakou Johnny Cash, Kenny Rogers, Bruce Springsteen Dean Martin nebo Pavel
Bobek a další.
26. 5. sobota 19:30 – 00:00 hod.
bar
vstupné zdarma
Nejen poslechový hudební večer v tanečním baru v rámci zahájení lázeňské sezóny.
Hraje a zpívá Duo MS.
31. 5. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
RICCIO QUARTET
Koncert klasické hudby v podání mladých nadaných absolventů Pražské a Teplické
konzervatoře, Radka Ondráčková – hoboj, Alina Hlavatá – housle, Martin Forman
– viola a Martin Ondráček – violoncello. Na programu: W. A. Mozart, B. Britten,
J. Fiala a vlastní úpravy známých melodií, tanců různých národů, ragtimů a filmové
hudby.

BĚHOUNEK
1. 5. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 120 Kč
SWINGOVÝ KONCERT
Swingstudio Karlovy Vary hraje slavné swingové skladby a tradiční jazz.
8. 5. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

9. 5. středa 19:00 hod.
zimní zahrada
vstupné zdarma
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A UKÁZKAMI STANDARDNÍCH
A LATINSKO-AMERICKÝCH TANCŮ
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr. Během večera zatančí Filip Horák a Karolínka
Plná, dětský taneční pár z Taneční školy D Team Karlovy Vary
15. 5. úterý 19.30 hod.
sál
vstupné 130 Kč
NEJSLAVNĚJSÍ MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Zuzana Seibertová – zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan Kubeš – klavírní doprovod. Na
programu skladby slavných skladatelů, L. Webera, L. Bricuse, A. Lernera a dalších
Muzikály Jekyll a Hyde, My Fair Lady, Fantom opery atd.
23. 5. středa 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE
Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti
okupantům jejich země.
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. Přednáší: PhDr. Daniel Švec

24. 5. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
vstupné zdarma
KONCERT CHOPINA & EVANSE
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby v podání absolventa petrohradské
konzervatoře.
29. 5. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 130 Kč
JEN TAK SE DOTKNOUT STRUN …
Zazní milostné písně z období renesance a baroka ze Španělska, Itálie a dalších
evropských zemí. Účinkují: Hana Žárová – soprán a viola da gamba, Soňa Virová –
kytara, Miroslav Žára – kytara. Z programu: G.Sanz – Espanoleta, G. Frescobaldi
– Se L’aura Spira, J.S.Bach/Ch.Gounod – Ave Maria a další.

CURIE - kavárna
8. 5. úterý 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

DUO MANERA
„Večer španělských melodií a argentinského tanga“ SOŇA VIMROVÁ – kytara.
MIROSLAV ŽÁRA – kytara.
16. 5. středa 19:30 hod.
vstupné 120 Kč
HUDEBNÍ KOKTEJL - OPERA, OPERETA, FILMOVÉ MELODIE
A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ, ŠANSONY
Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech hudebních žánrů. To vše
v podání Jany Štěrbové. Klavírní doprovod Táňa Vaněčková.
22. 5. úterý 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další slavné skladby v podání Stanislavy
Knejflové. Hudební doprovod Josef Škulavík.
28. 5. Pondělí 19:30 hod.
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC snadno a rychle.
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.

KULTURNÍ DŮM
18. 5. pátek 19:30 hod.

vstupné 90 Kč

S TVOJÍ DCEROU NE
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní situační komedie o docela
obyčejném manželském páru, který hledá oživení stejně tak, jako pár druhý. Kdo, ale
dohlédne na dceru Sandru? Budete zírat!

21. 5. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
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 ... Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku
18. 5. Minimální počet účastníků 3.
28. 5. pondělí 15:00 hod.,
vstupné 150 Kč
VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO
Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do dřeva, vytvoříte si
zajímavý doplněk do domácnosti, který bude zároveň jedinečným uměleckým
kouskem. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 25. 5. Minimální
počet účastníků 3.

26. 5. a 27. 5. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Program zahájení dne 26. května
10:00 Německá hornická kapela
11:00 Mažoretky Ostrov
13:30 Módní přehlídka – SPOLEK PANSTVA
13:00 Dětský pořad s VLASTOU VÉBREM
14:15 Slavnostní průvod, oficiální ceremoniál
15:00 hod. Kabát Revival
16:15 Adam Mišík s kapelou
17:15 hod. autogramiáda Adama Mišíka

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

CHATRČ
Drama / USA / 2017 /132 min
Missy, dcera Macka Phillipse, je unesena a důkazy o tom, že byla pravděpodobně
zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O nějakou
dobu později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, ve
kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Hrají: Sam Worthington, Radha Mitchell,
Octavia Spencer, Graham Greene, Megan Charpentier
5. 5. sobota 17:00
vstupné 50 Kč
TOM A JERRY: WILLY WONKA A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2017 / 79 min

5. 5. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

JUMANJI VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružný / Akční / Komedie / Fantasy / USA / 2017 / 119 min
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím
neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra
odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili.
Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas…
9. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

NÁDECH PRO LÁSKU
Životopisný / Drama / Romantický / Velká Británie / 2017 /117 min
Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a dobrodružném
muži Robinu Cavendishovi (Andrew Garfield). Ten se stane průkopníkem pomoci pro
zdravotně postižené poté, co ve věku 28 let od krku dolů zcela ochrne a je obeznámen
s faktem, že mu zbývají pouhé tři měsíce života. Hrají: Andrew Garfield, Claire Foy,
Diana Rigg…
12. 5. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

ŠVÉD V ŽIGULÍKU
Dokumentární / Česko / 2017 / 64 min
Automobilka Lada v Toljatti měla v sedmdesátých letech západnímu světu ukázat
zázrak sovětské prosperity. Byla dokonalou utopií, o které se nikdo neodvážil
pochybovat. O více jak čtyřicet let později prodělává miliardy rublů ročně a pomalu
se rozpadá. A nikdo se jí neodváží dotknout…
19. 5. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

MY LITTLE PONY FILM
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / Kanada / 2017 / 99 min
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec
bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká velké
dobrodružství a spousta nových přátel.
19. 5. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

BÁBA Z LEDU
Drama / Komedie / Romantický / Česko / 2017 / 106 min / od 12 let
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně
kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana
Vilhelmová) a vnoučat.
23. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

HASTRMAN
Romantický / Thriller / Česko / 2018 / 98 min / od 12 let
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel
Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným
štěstím i stravující vášní. Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, …

30. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie / Česko / 2018 / 83 min / od 12 let
"To tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět
(vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou
lásku. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Hrají:
Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Jindřich Žampa, Marie Kružíková, ...

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
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. V prostorách kostela
se nachází výstava, která zachycuje Jáchymov na
historických fotografiích.
V květnu se konají prohlídky ve dnech: 3. 5., 7. 5., 10. 5., 15. 5., 17. 5., 22. 5.,
24. 5., 29. 5., 31. 5.
Začátek jednotlivých prohlídek je v 15.00 hodin. Na pozdější příchod návštěvníků
nebude brán zřetel a nebudou již na prohlídku vpuštěni. Kostel bude otevřen od 14.45
hodin. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

ČTENÁŘI PÍŠÍ
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A ŽIVOT OBYVATEL V JÁCHY MOVĚ
Děkan Petr Antonín Boehm založil roku 1836 kroniku. Zapisoval události ve městě,
usnesení ze zasedání Obecního výboru (tehdejší název zastupitelstva) a jak se
hospodařilo s penězi města. Uváděl (matriky byly vedeny na faře) počty narozeních,
zemřelých a počet sňatků. Zmiňoval se o školství. Zapisoval také politické události.
Dílo pojmenoval "Pamětní kniha při jáchymovském Děkanství v roce 1836 započatá".
Jeho následovníci (v úřadu faráře) na díle pokračovali. Zápisy končí rokem 1928.
Kronika obsahuje, mimo ručně napsaného, mnoho tištěných článků a obrázků výstřižků z novin. Jáchymov byl tehdy okresním městem. Vedoucím c. k. Okresního
úřadu byl od r. 1913 Dr. Georg Loser. Ustavující zasedání nově zvoleného Obecního
výboru se konalo 17. února 1914. Starostou byl zvolen Julius Sauerstein. Na
zasedání, dne 23. července, členové výboru rozhodli uvolnit částku 20 000 Rakousko-

uherských korun pro zhotovení pomníku k poctě hraběte Štěpána Šlika. Pomník měl
být hotov do roku 1916, k čtyřstému výročí založení města. 28. července 1914
vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Mobilizace následovala velmi rychle. Již
25. srpna byli odvedeni první branci. Před radnicí se s nimi rozloučil starosta města.
Pak, za doprovodu hudby, odešli na nádraží, kde byl pro ně přistaven zvláštní vlak.
Členové obecního výboru rozhodli rozdělit z finančních prostředků města, jako
mimořádný dar, rodinám odvedenců částku 1000 korun. Rodiny odvedených vojáků
měly nadále nárok na státní příspěvek na živobytí. Výši příspěvku určovala příslušná
komise. V listopadu t. r. požadoval stát od Jáchymova první finanční příspěvek na
vedení války - válečnou půjčku. Město mělo na běžném účtu k 22. listopadu 136
566,71 korun, ve "Fondu pro chudé" bylo 103 942,28 korun a ve "Špitálním fondu"
77 535,92 korun. Z těchto prostředků uvolnil Obecní výbor 80 000 korun. V únoru
1915 museli narukovat muži narození v letech 1878 až 1886 a ročníky 1891, 1895
a 1896. Obecní výbor rozhodl, že rodiny (manželky a děti) odvedených vojáků budou
dostávat příspěvek na živobytí v plné výši, ale svobodné matky jenom ve výši dvou
třetin. Několik desítek lidí se v sobotu, 13. února odpoledne, shromáždilo před
radnicí. Jejich zástupci přednesli na úřadě stížnost na nedostatek potravin. V té době
už byl zavedený přídělový systém. "Na lístky" byl i chléb a mouka, zanedlouho téměř
vše a všeho byl nedostatek. Během dubna byly pro válečné účely odebrány
(za úhradu) předměty z barevných kovů. Odvezlo se 316 kg olova, 274 kg mosazi, 117
kg cínu, dále věci z mědi a z hliníku. Do Jáchymova byli přivezeni z front zranění
vojáci. Pro ubytování a léčení 200 vojáků bylo vyhrazen a zařízen Panský mlýn"
a několik dalších domů. Na další válečně půjčky si už muselo město peníze půjčovat.
Stát požadoval od Jáchymova v květnu 200 000 korun, v srpnu 100 000 korun
a v listopadu ještě 220 000 korun. Úrokové sazby se pohybovaly od 4 do 7 %. Doba
splatnosti se obvykle stanovila na 30 let. Z důvodu stavby průtahu městem, silnice
z Karlových Varů až k státní hranici s Německem, byla během příštích dvou let
rozebrána a na novém místě opět postavena kaple sv. Barbory. Ve státní továrně se
vyrábělo "radium" - koncentrát obsahující radium. Cena jednoho gramu se zvýšila
z předválečných 380 000 korun na 780 000 korun. Ve válce padlo roku 1915 48
vojáků z Jáchymova. "Letní čas" byl zaveden od 30. dubna 1916 do konce září toho
roku. Obecní výbor odsouhlasil v roce 1916 dvě válečné půjčky v celkové výši 600
000 korun a dvě půjčky pro potřeby Jáchymova v celkové výši 1100 000 korun.
Během let 1916 a 1917 byly sejmuty a odvezeny tři zvony z kostela sv. Jáchyma,
ze Šlikovky, z kaple sv. Anny a z kaple sv. Barbory po jednom zvonu. Celkem to bylo
2445 kg kovu pro zbrojní účely. Ve věžičce na střeše kostela byl ponechán jeden malý
zvon. Na konci roku 1916 žilo v obcích okresu Jáchymov 185 sirotků, jejichž otcové
padli ve válce. V jáchymovské továrně bylo vyrobeno 1,754 gramu radiového
koncentrátu v hodnotě 1 031 352 korun. Nouze obyvatel byla čím dál, tím větší. Pro
jednu osobu byl stanoven příděl 1 kg chleba, 500 gramů mouky a 250 gramů masa na
jeden týden. Nejhůře bylo chudým a jejich dětem. V německy psaných novinách
"Pražský deník" byl 10. srpna 1917 otištěn článek Waltera Tschuppika o situaci
obyvatel obcí v Krušných horách, zejména o bídě, o tom že příděly potravin jsou
naprosto nedostačující. Psal, že pro slabost z hladu nejsou někteří lidé schopni chodit
do práce. V létě sbírají dospělí i děti vše, co roste na loukách a v lesích a je k snědku.
Často je to jejich jediné jídlo. Mnozí hlady umírají. Kupodivu censura tehdy povolila

ten článek zveřejnit.
4. února 1918 byly z varhan v kostele sv. Jáchyma
demontovány cínové píšťaly. Za dvaapadesát píšťal zaplatil stát 2201,60 korun. Na
schůzi 11. února rozhodli členové Obecního výboru zrušit válečnou půjčku jednoho
milionu korun, kterou stát nevyužil, a zároveň odsouhlasili, pro potřeby města, půjčku
od Zemské banky ve výši dvou milionů korun s čtyřprocentním úrokem a s dobou
splácení 50 let. Po 27. říjnu 1918 se začali navracet domů vojáci z války. Ti první z
"italské" fronty. 28. října byla v Praze vyhlášena Česko-slovenská republika. V Praze
byl jásot a pozdvižení. Zápis z 29. října: " V Liberci byla (pro západní a severní
pohraničí Čech) ustanovena provincie Německé Česko." Obecní výbor schválil 13.
listopadu půjčku ve výši 1 milionu korun na nákup potravin pro obyvatelstvo. 30.
prosince obsadil oddíl jednoho sta českých vojáků z 35. pluku v Plzni město
Jáchymov. Počet obyvatel Jáchymova přibýval (přirozeným způsobem) od roku 1910
do roku 1914. Dětská úmrtnost byla nejvyšší v roce 1916: 55 %, a v roce 1910: 40%.
V ostatních letech okolo 30 %. Zaznamenával se také počet dětí, které se narodily
svobodným matkám. V době míru to bylo mezi třiceti a čtyřiceti procenty z celkového
počtu narozených dětí. Počet "návštěvníků lázní" narůstal až do roku 1914, do
začátku války. V roce 1909 přijelo 268 lázeňských hostů, v roce 1913 již 2470 hostů.
Během války (mimo zraněných vojáků) se zde léčilo okolo 1200 osob ročně.
R. Eisenstein

HASIČI JÁCHYMOV
Jak jsem psala již v minulém čísle, naše drobotina se vydala na první velké závody
do Jablonce nad Nisou, kde probíhal halový pohár v MČR. Všichni účastníci splnili
předsevzetí, se kterým do Jablonce vyrazili a to umístit se v první padesátce. Celkem
se to u všech podařilo a přidaly se také osobáčky. V každé kategorii soutěžilo cca 200
dětí a umístění kolem 50. místa zde byl úspěch. 8. dubna se do Jablonce za stejným
účelem vydali také dorostenci. Tady nás u dívek zaskočila nemoc a tři dorostenky
musely zůstat doma. Nicméně úkol si splnili také všichni. Do první padesátky se
dostali všichni, Kamil se umístil ve střední kategorii na 49. místě, Eliška na místě 35
ve střední kategorii a Fanda v kategorii staršího dorostu na místě devatenáctém.
O velikonočních prázdninách bylo pro děti uspořádáno soustředění v Čichořicích
u Chyše. Počasí nádherně vyšlo a tak děti trénovaly na jarní disciplíny, pletly
pomlázky a barvily velikonoční vajíčka. V současné době již začaly plně trénovat
venku na okresní kolo celostátní hry Plamen.
Výjezdová jednotka k 24. 4. zasahovala pětkrát. Dvakrát při požáru v Ostrově,
jednou při dopravní nehodě, jedenkrát na spadlém stromu a jednou na planý poplach
u kavárny Inkognito. Osm řidičů se zúčastnilo pravidelného školení řidičů. Z toho
šest na nákladní vozidla a CAS a dva na osobní vozidla.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
Nechce se tomu ani věřit, že je to teprve necelý měsíc, kdy se nám nepodařilo
v přírodě na ohni uvařit polévku v důsledku prudkého větru a mrazivého počasí. Třetí
dubnovou neděli počasí spíše připomínalo parné léto. Věrni (téměř) každoroční
tradici jsme se vypravili na jarní výpravu do Velichova. Vyjeli jsme již časně zrána
do Ostrova, kde na nás na nádraží čekali ostatní. Tentokrát s námi byly i naše
nejmenší členky a nutno říci, že ťapaly statečně! Šli jsme po žluté značce okolo
loveckého zámečku, lesními cestami a po loukách až do Velichova. Na obvyklém
místě jsme rozdělali oheň, opekli si něco dobrého k obědu a odpočívali. Do Velichova
chodíme vždy na jaře rádi – nejen, že je tu vždy „jarněji“, než v Jáchymově, ale
v roce 1990 jsme zde měli náš první tábor. Nezapomněli jsme se zajít podívat, jak
vypadá (alespoň zvenku) naše původní táborová kuchyně a jídelna v prastaré
maringotce, která dnes slouží jinému účelu. Chvilku jsme ještě hráli hry na louce a
pak se pomalu vydali do Vojkovic na vlak, který nás odvezl do Ostrova. V důsledku
zpožděného příjezdu vlaku nám však v Ostrově ujel autobus, a protože zbývalo ještě
mnoho času do příjezdu dalšího, rozhodli jsme se, že půjdeme ještě kousek pěšky. Do
autobusu jsme nakonec nasedli v Dolním Žďáru a odjeli zpět do Jáchymova.
Jednu z dubnových schůzek jsme věnovali úklidu dětských hřišť v okolí naší
klubovny. Škoda jen, že úklid až zas tak dlouho nevydržel a za několik dní byla na
zemi spousta dalších odpadků 
Informace o naší činnosti naleznetete na facebooku: arnikajachymov. Fotografie
pak ve střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth - vedoucí střediska

