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Z města

co se u nás událo

ŘÍJEN V JÁCHYMOVĚ
Říjen patřil v Jáchymově akcím pro seniory. Po dobu Covidu jsme je ošidili o zájezd. Letos
jsme již mohli přání splnit a zájezd uskutečnit. Začali jsme jako každý rok setkáním seniorů
a dříve narozených v pátek 30. září. V bývalé restauraci radničního sklípku bylo opravdu
plno. K tanci a poslechu zahrála kapela Fšehochuť. Připraveno bylo malé občerstvení
a zajištěn autobus tam i zpět. Při povídání historek a vzpomínání si účastníci také zatancovali
a na závěr z rukou pana starosty převzali malou kytičku ke Dni seniorů.
13. října byl pro seniory a dříve narozené uspořádán zájezd do Kláštera v Teplé, navštívili
jsme Boheminium v Mariánských Lázních a poté jsme se vydali na oběd do restaurace
U Švejka. Počasí se opravdu vydařilo, a tak také zájezd splnil očekávání.
15. října se konal v tělocvičně TJ Jáchymov již tradiční turnaj v nohejbalu. Přihlášeno bylo
šest týmů. V zápasech, kde hrál každý s každým, jsme viděli nádherné a dlouhé výměny,
také pár zajímavých ran balónem a hlavně byla pohodová atmosféra. Vyhráli všichni, už
jenom proto, že se přihlásili a užili si sportovní den. Na pomyslné bedně mohli stát ale
opravdu jen ti nejlepší. Vítězem letošního ročníku se stal tým z Ostrova, druhé místo obsadil
Bajza Tým, třetí skončil tým z Merklína, čtvrté místo patřilo Sosákům, páté místo týmu Kde
jsou a na šestém místě skončil tým Božího Daru. Tak opět za rok.
No a aby byl říjen jak počasím, tak akcemi naplněný, 16. října se konal první oficiální ročník
Farmářských trhů. Počasí se celkem podařilo, svítilo sluníčko, občas nás pokropil slabý
deštík. Stánků bylo také dosti, takže si každý mohl nakoupit dle chuti. K dostání bylo maso,
masné výrobky, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, med, ale také pivo Rudohor, spousta
sladkostí, dobrot a také malování na obličej a pískování. Doprovodný program zajistily
kapely v kostele a před kostelem. Snad příští rok přijde více lidiček. Poděkování patří
manželům Borkovým za zorganizování akce.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milé maminky,
na 11. listopadu 2022 od 15.00 hodin jsme naplánovali „Vítání občánků“. Pokud tedy máte
doma malého „drobečka“ a chcete se akce zúčastnit, dejte nám o sobě vědět. Formulář
k přihlášení najdete na webu města, anebo si jej můžete vyzvednout v Informačním centru.
Formulář, prosím, odevzdejte v Infocentru Jáchymov nejpozději do 7. listopadu.
Děkujeme a těšíme se na Vás IKC

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
V pátek 25. listopadu 2022 se uskuteční u kostela sv. Jáchyma rozsvěcení vánočního stromu.
Chcete-li prezentovat cokoli s vánoční tématikou nebo můžete nabídnout návštěvníkům
služby v oblasti pohostinství, přihlaste se nejpozději do 20. 11. 2022 na Informační centrum
v Jáchymově osobně, telefonicky či e-mailem.
Tel.: 725 356 693, e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
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školní noviny

DIVADLO VE ŠKOLCE
Dne 30. 9. přijelo do školky za
dětmi DIVADLO Z BEDNY
s pohádkou „Kocour v botách“.
Děti s nadšením sledovaly příběh
odvážného kocoura, který se snažil
přijít na to, kdo lesním včelkám
bere med. Netrvalo dlouho
a medvěd Méďa byl odhalen.
V pohádkách vždy všechno dobře
dopadne, a tak i tady slíbil medvěd
Méďa, že se polepší, už nebude
krást med a ještě k tomu uklidí celý
les. Děti mu s úklidem lesa
nadšeně pomohly a pak si společně
s medvědem i Kocourem v botách zazpívaly.
Myslím, že se dětem pohádka moc líbila a už teď se těšíme na další představení.
Za kolektiv učitelek MŠ
Hana Kreisslová
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Z města

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V AREÁLU NOVAKO BOŽÍ DAR
Na začátku měsíce října byla Jáchymovské školce nabídnuta jedinečná možnost užít
si sportovní aktivity v AREÁLU NOVAKO na Božím Daru. Během celého dopoledne
si mohly děti užívat trampolínu, skákací hrad a víceúčelové dětské hřiště s rozličnými
herními prvky. Nejstatečnější děti pak měly možnost si užít adrenalinovou jízdu, kdy
s doprovodem opakovaně sjížděly kopec na terénních kárách!
Celý výlet jsme si náramně užili a za rozzářené obličeje dětí patří majitelům OBROVSKÉ
DÍKY!
Za MŠ Eva Hellmich
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knihovna

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Otevírací doba:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

10:00 – 12:00

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

13:00 – 16:00

Návštěva v DPS 24. 11. 2022 od 11:00
Setkání Knihovníčků proběhne 9. 11. 2022 od 10:00

Výstava obrazů „Jáchymovských talentů“
V říjnu jsme se zapojili do akce Týden
knihoven a uspořádali vernisáž výstavy
obrazů „Jáchymovských talentů“, která
se konala 7. 10. a byla takovou
pomyslnou třešničkou na dortu celého
týdne. Svoji tvorbu nám představili tři
nadaní malíři. Prvním z nich byl mladý
pan Alessio Antonio Homolka, jenž
přítomné nadchnul fotorealistickými
portréty a olejomalbou. Dále své obrazy
představila slečna Eva Kochová, jejíž
obrazy nás zavedly do francouzských
uliček a zákoutí, kde přímo na těchto
místech tvořila. Nakonec nás paní
Miloslava Veselá provedla malým
průřezem její, jinak dlouholetou,
malířskou tvorbou. Více fotek z
vernisáže a z přípravy akce najdete na
našem Facebooku.
Obrazy „Jáchymovských talentů“ můžete
shlédnout v čítárně Městské knihovny až
do konce listopadu.
Kontakt:
tel. 353 808 122, e-mail: info@mkjachymov.cz
Web:
www.mkjachymov.cz,
Facebook:
Instagram: knihovna.jachymov
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EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 hodin, sobota
a neděle od 10:00 do 15:30 hodin. Komentované prohlídky se konají vždy v pondělí,
úterý a čtvrtek od 15:00 nebo dle předchozí domluvy. Ve čtvrtek 17. listopadu
ZAVŘENO.
Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy,
Instagram: knihovna.jachymov

LIBRI CATENATI DO KAPSY
S hrdostí představujeme nový suvenýr v Jáchymovském Infocentru. Libri catenati, ručně
vyrobené jáchymovskými knihovnicemi v dílně Expozice.
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JOTA/JOTI BLATENSKÝ VRCH
Předposlední říjnovou sobotu máme každoročně neodmyslitelně spjatou s účastí na
celosvětovém skautském setkání po rádiových vlnách a internetu – JOTA/JOTI. Zázemí
jsme tradičně měli na vysílacím stanovišti karlovarského radioklubu OK1KVK na
Blatenském vrchu. Pod značkou klubu a pod dohledem a s velkou pomocí kamaráda
a nadšeného radioamatéra Páji jsme také prováděli spojení s ostatními radiostanicemi
z Německa, Itálie, Francie, Slovinska, Polska a Rakouska. Tomu všemu předcházela
příprava s mezinárodní hláskovací tabulkou a „nekonečné“ volání výzev „CQ jamboree
OK1KVK/J“. S kamarády z radioklubu OK1RAJ jsme si sestavili a napájeli kapesní vysílač
morseovky, malý blikač a vyzkoušeli programování v nástroji Scratch. Počasí venku bylo
poměrně nevlídné, i tak jsme vyrazili na obligátní prohlídku Vlčích jam a zahráli
si oblíbenou hru s vysílačkami „Na bobra“. Podvečer patřil výrobě vodních raket a jejich
odpalování pomocí kompresoru. Dvě vybrané rakety byly opatřeny rovněž barometrickým
výškoměrem s dataloggerem, ze kterého se několikrát i po pádu rakety podařilo vyčíst
naměřené hodnoty dosažené výšky. Akci jsme si opět moc užili, každý rok si vyzkoušíme
něco nového a to nás na ní baví! Těšíme se zase za rok!
Informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z této
a dalších akcí pak na střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net
Tomáš Barth, vedoucí střediska
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Strom roku 2022

Anketa STROM ROKU 2022
Jak jsme vás na stránkách Zpravodaje informovali, byla naše popovská Bříza bělokorá
přihlášena do letošní ankety. V září proběhlo v Brně na hvězdárně slavnostní vyhlášení.
S počtem 88 hlasů se bříza umístila na 11. místě. Prvenství si odnesla Hrušeň hnilička
z Příbrami. Celou akci uváděl se svým šarmem moderátor Vladimír Kořen.
Od sponzora Ondrášovka jsme si přivezli lavičku, která má již své místo u břízy. Můžete
si zde příjemně posedět a vnímat krásu břízy a Horní popovské lípy. Na místo vás dovedou
nově nainstalované značky, které vyrobila keramička paní M. Pincová. Děkujeme!
Děkujeme všem, kteří pomáhali s propagací, zaslali hlasy na podporu v anketě
a zaměstnancům TS za instalaci lavičky.
Ladislava Kulhavá

sociální služby

Karlovarsko

SVĚTLO KADAŇ, z.s.
Terénní program Karlovarsko
Služba Terénní program Karlovarsko, kterou zřizuje spolek Světlo Kadaň, z.s., poskytuje
sociální služby, mimo jiné i na území města Jáchymova. Služby jsou poskytovány v rámci
celého Karlovarského kraje lidem starším 15 let v tíživé životní situaci. Terénní pracovníci
umějí pomoci lidem v oblasti dluhové problematiky, problematiky bydlení, zaměstnání
(sepsání životopisu, motivačního dopisu), s vyřízením osobních dokladů a podobně. Mohou
být oporou v krizi, mohou asistovat při jednání s institucemi či zprostředkovat kontakt
s nimi, mají přehled o dalších službách, které mohou usnadnit tíživou životní situaci nejen
v sociální oblasti, ale i zdravotní nebo v oblasti rodičovské.
Cílem terénního programu je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí
přirozeného místního společenství a žít běžným způsobem života. Jde o zachování
a rozvíjení důstojného života těch, kteří programu využívají.
Potřebujete-li pomoci vy nebo víte o někom, komu by služba mohla být nápomocna, je
možné oslovit terénní pracovníky prostřednictvím telefonu na čísle: 725 907 429 nebo
elektronicky na e-mailu: tpkarlovarsko.svetlozs@seznam.cz.
Bližší informace najdete na webových stránkách spolku Světlo Kadaň, z.s.
www.svetlokadanzs.cz.

