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 svoz odpadu
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Z města

co se u nás událo

CO SE U NÁS UDÁLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
HISTORKY ZE ZÁHROBÍ, POUŤ MĚSTA
V sobotu 3. 8. se konal ve Špitálním
kostele velice zajímavý koncert. Jednalo
se o elektrizující novobarokní hudbu
s příběhy z dávných časů – Historky ze
záhrobí. Slyšeli jsme v podání pana
Josefa
Šorfy
zajímavé
vyprávění
z Ostrova, Lokte, Jáchymova apod., do
kterých bylo zapojeno také publikum. Na
závěr vyprávěl také příběh Jeana de
Carro, což je jeho umělecké jméno.
Všichni jsme si odnesli skvělý zážitek
a těšíme se na příští historky.
V sobotu 17. 8. se konala na Šlikovce již
tradiční pouť města. Krásné, i když
zamračené, odpoledne plné dobrých
vystoupení kapel s doprovodným
programem cirkusu Chůdadlo, které celý
program zakončilo úžasným půlnočním
cirkusem. Odpoledne zahájila pohádka O
křišťálovém srdci, poté se představila
country kapela Makovec, AC/DC Revival

.

a Olga Lounová, která velice mile
překvapila malé i velké. S dětmi
vystupovala na podiu, autogramiáda
neměla chybu. To co předvedli členové
kapel, to se nedá vyprávět, to se musí
vidět a slyšet. Poděkování patří všem,
kteří nám pomohli vše postavit - hasičům,
Službám Jáchymov za dovoz lavic,
Léčebným lázním za mikrobus, myslím,
že si pan řidič velice dobře zajezdil –
děkujeme. Děkujeme také paní Vendulce
Nápravové za umožnění parkování na
parkovišti pod Šlikovkou, i když i to bylo
pro tuto sobotu malé. Díky patří také
všem stánkařům, kteří pro všechny
připravili spoustu dobrot. Věřím, že se
líbilo a že každý si přišel na své.

Za MKKIC Anna Plačková

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
určitě jste z medií nebo přímo v rámci
oslav k tomuto aktu zaznamenali, že na
zasedání vrcholných orgánů UNESCO
v azerbajdžánském Baku bylo rozhodnuto
o zařazení hornických památek a hornické
krajiny
Krušnohoří/Erztgebirge
na
seznam UNESCO. Tímto rozhodnutím
bylo naplněno mnohaleté úsilí celé řady
lidí a já bych všem, kteří se
o tento úspěch zasloužili, rád vyjádřil
i na stránkách našeho zpravodaje své
velké poděkování. Jmenovitě bych chtěl
pak vyzvednout iniciátora celého projektu
a autora nominační dokumentace za
saskou stranu pana prof. Helmuta
Albrechta z univerzity ve Freiburgu
a pana RNDr. Michala Urbana,
spoluautora nominační dokumentace za
stranu českou. Bez jejich úsilí by tento
úspěch, za který jsem moc rád, nikdy
nebyl.
Hornické památky jsou však jen jedním
ze tří obrovských potenciálů, které
Jáchymovsko má. Máme radonovou vodu
a krásné lázně, máme nádherné hory,
krásnou přírodu a turismus s ní spjatý
a máme už zmiňované hornické památky
s bohatou historií. Pokud se nám
podaří všechny tyto “obory“ skloubit
a harmonicky rozvíjet, věřím, že se
Jáchymov opět dočká stejného věhlasu,
jako za dob kutání stříbra. To je takový
náš cíl, ale cesta k němu je bohužel
strašně dlouhá. Bude zapotřebí udělat
ještě mnoho práce, vypořádat se mnohdy i
s nepřízní okolí, sehnat potřebné finanční
zdroje a vyřešit celou řadu dalších
problémů. Přesto jsem přesvědčen, že
tohoto cíle město Jáchymov jednou
dosáhne, stane se vyhledávanou adresou a
lidé zde budou nově nacházet své domovy

Z města
a šťastně žít. A to, že jsme na dobré cestě,
poznávám ze zájmu mně zcela
neznámých lidí, kteří shánějí informace,
kupují nemovitosti a připravují se
v regionu investovat.
A co jako město konkrétně od „Zápisu“
očekáváme? Řekl bych, že jsme tak
trochu napjati. Mluvil jsem o tom s celou
řadou svých známých, ale i mně naprosto
neznámých lidí. Z rozhovorů vyplývá, že
víc nevíme, než víme. Pro mne je v tuto
chvíli naprosto jasné pouze to, že musíme
urychleně dobudovat infrastrukturu –
lehce se to řekne, hůře realizuje. Budou
k tomu potřebné ne zrovna malé finanční
prostředky, kterými město ve svém
rozpočtu nedisponuje. Sázím tady na
příslib pomoci ze strany Karlovarského
kraje či Ministerstva kultury. Určitě bude
potřeba také zvětšit a zkvalitnit
informační servis a služby s tím spojené.
Věřím v kolegialitu všech zúčastněných,
že si budeme schopni navzájem poradit či
pomoci. Jsou zde i jiné lokality, které
byly již v minulosti zapsané a které nám
nyní nabízejí své zkušenosti. I z těchto
informací bude potřeba čerpat, abychom
se do budoucna vyvarovali problémů, se
kterými dnes někde těžce zápasí. Pro
mne je smutným čtením dozvídat se
o oblastech, které před roky dělaly vše
možné proto, aby návštěvníky přitáhly, a
dnes naopak vymýšlí co dělat, aby je
naopak zredukovaly či úplně odradily. Jak
jsem už uvedl, víc nevíme, než víme.
Přesto jsem přesvědčen, že Jáchymov
disponuje dostatkem kvalitních lidí, kteří
vše v budoucnu zvládnou.
To je pro dnešek vše, přeji Vám úspěšný
začátek nového školního roku.
Ing. Bronislav Grulich

Z města

MěÚ

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. zasedání rady města ze dne 26. července 2019:
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu Obnova hřbitovní zdi Jáchymov,
firma Borry Build s.r.o. se sídlem Třešňová 1739, 432 01 Kadaň, IČO 04244320
s tím, že cena díla bude navýšena o 216.833,67 Kč bez DPH
 schválila cenovou nabídku společnosti KONTROL, spol. s r.o. na zajištění služeb
koordinátora BOZP na stavbě Rekonstrukce opěrné zdi stará mincovna a pověřuje
OHS vystavením objednávky
 schválila žádost firmy TRANS-REGION-STAV spol. s r.o. o prodloužení termínu
ukončení stavby Oprava opěrné zdi v ulici B. Němcové do 15. 11. 2019
 souhlasí s podáním Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na
„Rekonstrukci opěrné zdi stará Mincovna“.
 schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu zakázky malého rozsahu na akci
Údržba stromořadí stezka Běhounek
16. zasedání rady města ze dne 8. srpna 2019:
 schválila instalaci zpomalovacích prahů v ul. Lidické, na základě žádosti pí.
Domalípové a ukládá OHS realizovat zpomalovací prvky
 schválila Memorandum o spolupráci, uzavřený mezi Městem Jáchymov a KÚKK
Karlovy Vary. Jedná se o spolupráci při zajištění úkolů, souvisejících s přípravou a
organizací a vlastním průběhem Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
v KK
 souhlasí s podáním žádosti o uspořádání Hornických slavností v r. 2022
Zpracovala: Hynková
Z města

oznámení

HOVORY S OBČANY
se konají dne 4. 9. 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy MěÚ
Jáchymov

IX. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná dne 11. 9. 2019 od 15 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy MěÚ
Jáchymov

DOVOLENÁ MUDr. CIKHARDTOVÁ JAROSLAVA
Plánovaná dovolená v naší ordinaci proběhne ve dnech 9. 9. - 20. 9.2019
Zajistěte si v předstihu dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

svoz odpadu

Z města

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
sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov. Upozorňujeme, že hodiny svozu
jsou orientační.

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

Z města

oznámení

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2019 PROHLÍDKY ZÁŘÍ
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 sasské 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
k dispozici.
Provázet
Vás
budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč.

V
září se konají prohlídky ve
dnech: 5. 9., 12. 9., 19. 9., a 26. 9. 2019.
Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou
Z města

Těšíme se na Vaši návštěvu
školní noviny

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,
vítám vás do nového školního roku. V
jedné pěkné písničce se zpívá, že v „září
na léto jde stáří…“. Ano, léto zestárlo,
prázdniny skončily, ale tato škola opět
ožila. Nastává čas, kdy se začneme učit.
Otevřeme-li dnes noviny, zjistíme, že
slovo „učit“ a „učit se“ má stále vysokou
konjukturu. Narážíme na ně v
nejrůznějších souvislostech. Učit se
znamená jít s dobou, neboli, jak se nyní
říká, „být in“. Učit se znamená vždy
hledět kupředu, nespokojit se jen s
dílčími cíli. Každý z žáků má jiný cíl –
někdo se bude učit číst, psát, počítat,
druhý pozná taje chemie, konverzace v

cizím jazyce, další bude vytvářet krásná
výtvarná díla.
Učení lze definovat různě, ale nejspíše
to je uvědomělý a řízený postup
získávání vědomostí. Rozhodně však
stojí na jednom z nejvyšších stupňů
lidských hodnot.
Snahou nás pedagogů a pracovníků
školy bude i v letošním roce vzbuzovat u
žáků zájem nejen o učení, ale i o dění ve
škole, přispívat k posílení spolupráce
mezi žáky, pedagogy a rodiči, mezi
vedením školy, zřizovatelem a dalšími
organizacemi.
Chtěla bych všem žákům popřát
krásný a zábavný školní rok 2019/2020.
Mgr. D. Nováková, ŘŠ

preventivní článek

Policie ČR

POZOR NA DĚTI I PO PRÁZDNINÁCH
Děti se vrátily po dvou měsíčních
prázdninách do školních lavic a riziko
dopravních nehod se tak v blízkosti škol a
přechodů pro chodce výrazně zvyšuje.
Děti jsou plné prázdninových zážitků a
mohou být tedy ještě mnohdy roztržité a
neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto radí,
aby všichni účastníci v silničním provozu
byli zejména v blízkosti školních zařízení
a přechodů pro chodce ve svých městech
zvláště obezřetní.
Rodiče by však měli své děti na začátek
školního roku řádně připravit. Pozornost
by děti měly věnovat zejména řádnému
přecházení komunikace či zvolení
bezpečné cesty do školy a domů.
Bezpečná cesta nemusí být nutně ta
nejkratší, za to by měla být co
nejbezpečnější. Dítě, které se samo

pohybuje v silničním provozu, by mělo
znát význam dopravních značek a mělo
by vědět, jak správně přecházet
komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní
nutnou výbavou každého chodce, proto
myslete na to, aby vaše děti byly pro
ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích viditelné.
V případě, že rodiče své děti do škol vozí
autem, měli by je ve vozidlech vozit
řádně připoutané v autosedačkách. Také
by dále měli myslet zejména na to, že
mají děti vysazovat a pak i nabírat na
straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát
úspěšný vstup do nového školního roku
bez nehod a dalších karambolů.
nprap. Mgr. Věra Hnátková

Reklama

prodej slepiček

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Araukana. Stáří
14 - 19 týdnů, cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej: 5. září a 10. října 2019
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 09.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
Neděle 6. 10. 2019 Pochod o jáchymovský tolar - více v příštím Zpravodaji

Zážitkový kurz

mohlo by vás zajímat

muzeum

Kultura

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 út-ne 10-18 hodin
www.kvmuz.cz

PŘEDNÁŠKA: Ktésifón, zaniklé město Perské říše
sobota 28. 9. 2019, začátek v 17.00 hodin
Ing. Michael Balík, expert Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a předseda České společnosti pro odvlhčování staveb, přiblíží
rekonstrukci nejvyšší cihelné klenby na světě.
Jedinou stojící stavbou na místě Ktésifonu, na břehu Tigridu v bývalé Mezopotámii, je
torzo paláce Tág i kisrá. Ktésifón bylo významné starověké město Parthské a Sasanovské
říše. Návrh na rekonstrukci nejvyšší cihelné klenby světa zpracoval autor přednášky ve
spolupráci se statiky a obnovu realizovala fa. AVERS. Metodika obnovy a ochrany
respektovala významné hodnoty historických konstrukcí a byla provázena řadou
průzkumů. Vše se podařilo a stavba je realizována.

Z města

muzeum

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 26. 9. 2019
10,00 – 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 v knihovně 29. 9. 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, v září přednostně pro žáky a studenty.

TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 30. 9. do 6. 10. proběhne celorepubliková akce Týden knihoven. V naší
knihovně chystáme akce pro všechny:
30. 9. v 10:00 Knihovníčci – setkání pro rodiče s miminky.
1. 10. v 18:00 Knihovnický večerníček – program pro děti 1. a 2. třídy ZŠ – pozor,
uzávěrka přihlášek do čtvrtka 26. 9.
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

knihovna

Z města

PŘIHLÁŠKA NA AKCI: KNIHOVNICKÝ VEČERNÍČEK
POŘÁDANÝ DNE 1. 10. 2019 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ JÁCHYMOV
PRO DĚTI Z 1. a 2. tříd ZŠ

Jméno, příjmení a třída:
…………………………………………………………………………….............................
Zdravotní omezení (alergie, léky, apod.):
………………………………………………………………………………………………
…………………
Kontakt na rodiče:
…………………………………………………………………………………….................
Tímto uděluji souhlas s pořizováním fotografií v průběhu akce a s jejich zveřejněním na
facebookových a webových stránkách knihovny.
…………………………………..………………..
Podpis rodiče (zákonného zástupce)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kdy a kde se sejdeme?
V úterý 1. října 2019 v 18:00 v Městské knihovně Jáchymov. Akci ukončíme ve 20:00,
kdy děti počkají v knihovně na příchod rodičů, aby v jejich doprovodu odešly domů.
Co s sebou?
Průkazku pojišťovny, penál, přezůvky a hlavně dobrou náladu.

Městská knihovna Jáchymov
Tel.: 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
CURIE

LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA

kavárna
3. 9. úterý
v 19.30 hod.

Krojovaná kapela z Plzně v zábavném programu zahraje
lidové písně z Chodska, Plzeňska a jižních Čech.
Vstupné 150 Kč

BĚHOUNEK

KYTICE SLAVNÝCH MELODIÍ SLOŽENÁ Z OPERET,
OPER A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

sál
10. 9. úterý
v 19. 30 hod.

RADIUM PALACE

sál
12. 9. čtvrtek
v 19.30 hod.

Christina Kluge (SRN) – soprán, německá pěvkyně žijící
v České republice, hostuje v divadlech v ČR i v zahraničí,
Jaroslav Mrázek - tenor, první angažmá získal v Slezském
divadle v Opavě, pak následovala divadla v Teplicích,
Magdeburku (Německo), Brně a v Praze, Vladimír Strnad –
klavír, na programu F. Lehár, R. Friml ...
Vstupné 180,- Kč
VINOBRANÍ S BURČÁKEM A KONCERTEM ZPĚVÁKA
A CIMBALISTY ROMANA VEVERKY A JEHO KAPELY
BLUE HOT CHILLI CIMBAL

Díky zvonivému a barvitému zvuku originálního nástroje
uslyšíte v naprosto jedinečné podobě písně velkých
světových jmen, jako jsou U2, Pink Floyd, Sting, Beatles,
Elton John a mnoha dalších, ale také písně středověké
a historické, známé i neznámé lidové písně a v neposlední
řadě také vlastní tvorbu.
Vstupné zdarma

CURIE

„OD BACHA PO VLACHA‘‘

kavárna
18. 9. středa
v 19.30 hod.

Koncert populárních melodií. Od „Bacha po Vlacha‘‘.
V podání složení Vladislav Liněckij - housle, Iveta
Madarasová - klavír.
Vstupné 140,- Kč

RADIUM PALACE

KRÁLOVNY OPERETY

sál
19. 9. čtvrtek
v 20.00 hod.

Koncert tří královen operetního světa. Libuše Moravcová
Myřátská - soprán, hostuje v divadle v Českých
Budějovicích, Radka Sehnoutková - soprán, je sólistkou
opery divadla J. K. Tyla v Plzni, Gabriela Kopperová soprán, jejíž domovskou scénou se stalo liberecké Divadlo F.
X. Šaldy, Hanna Glavari ve Veselé vdově. Klavírní
doprovod Doc. Katarina Bachmannová, HAMU Praha.
Vstupné 230,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
BĚHOUNEK

DOSTAVENÍČKO S VIOLOU A KLAVÍREM

sál
24. 9. úterý
v 19.30 hod.

Úžasné představení v podání vynikajících umělkyň Mgr.
IVETY MADARASOVÉ. Repertoár zahrnuje hudbu od
baroka až do období 21. století. Na programu jsou skladby
určené pro klavír a violu, např.: Ch. Gounod – Ave Maria,
CAN´T HELP FALLING IN LOVE (E. PRESLEY), Panna
a Netvor pro sólový klavír (Petr Hapka) a jiné.
Vstupné 150,- Kč

KULTURNÍ DŮM

SAMETOVÝ HLAS - JITKA ZELENKOVÁ

sál
27. 9. pátek
v 19.30 hod.

Česko-slovenská stálice, která nedávno oslavila 50 let své
hudební kariéry, patří mezi nejvyhledávanější interpretky
balad a swingových písní. Zpívá ale i šanson a jazz.
Vstupné 230,- Kč

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

PŘEDNÁŠKY
BĚHOUNEK

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE

sál
2. 9. 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

BĚHOUNEK

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - Skotsko

sál
8. 9. neděle
v 19.30 hod.

Putování zajímavými místy jedné ze čtyř zemí Spojeného
království. Místo, kde se narodil Alexander Selkirk alias
Robinson Crusoe, královnin hrad Balmoral, výstup na
Lochnagar v pohoří Grampiany, Kaledonský kanál
s proslulým jezerem Loch Ness, nejfotografovanější hrad
Eilean Donan Castle, štíhlou věž Old Man of Storr na ostově
Skye, největší skotské jezero Loch Lomond, ale i jiné
přírodní a stavební památky této drsné země s divokou
přírodou přiblíží Jaromír Novák.
Vstupné 60,- Kč

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
9. 9. pondělí
v 19.30 hod
BĚHOUNEK

Zimní zahrada
30. 9. 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

CURIE

PRVNÍ POMOC snadno a rychle

salónek
9. 9. pondělí
v 19.30 hod.

Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd.
Přednášející: Jiří Borek – záchranář.
Vstupné 60,- Kč

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

OSTATNÍ
KULTURNÍ DŮM

S R N K Y - Docela ujetá komedie

sál
13. 9. pátek
v 19.30 hod.

Ochotnický divadelní soubor z Karlových Varů.
Vynikající hořká komedie o outsiderech a jejich ženách…
ženách??? – Jedné noci se sejdou v jednom bytě čtyři
podivní muži.
Vstupné 90,- Kč

CURIE

VERNISÁŽ VÝSTAVY – JEN TAK… PRO RADOST

předsálí kavárny
26. 9. čtvrtek
v 16.00 hod.

Mgr. Ivana Tauberová vytváří obrazy jen tak pro radost sobě
samotné a svému okolí. Malovat začala teprve před pár lety.
Má ráda nekonečnou hru barev, při které se jí skvěle
relaxuje.
Vstupné volné

KULTURNÍ DŮM

VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO

salonek
30. 9. pondělí
v 15.00 hod.

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 27. 9. 2019
Vstupné 200,-Kč

kino

Z města

Z města

skauti

„ELIÁŠ“ setkání k uctění památky politických vězňů
V sobotu 28. 9. 2019 proběhne v prostorách
bývalého uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání
k uctění památky politických vězňů, zejména
z řad skautů. Letos se koná již 27. ročník. Tradice
ukládá každému návštěvníkovi uložit na mohylu
kámen. Přijďte i vy uctít památku politických
vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen v 11:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
Tomáš Barth
vedoucí střediska

Z města

kultura

hasiči

Z města

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Tak jako již několik let, tak i letos byl
pro mladé hasiče uspořádán letní tábor.
Opět jsme se sešli v Čichořicích u Chyše
v rekreačním středisku. Spali jsme ve
čtyřlůžkových chatkách a užívali si
celotáborové hry. Letos byla pro děti
připravena hra s názvem „Cestování
v čase“. Cestovalo se středověkem,
starověkem, novověkem a vrátili jsme se
do současnosti. Byla to zajímavá období,
kdy děti pátraly a pomáhaly osvobodit
duchy kolem zakleté Chyšské dámy. Děti
vyráběly
středověké
nářadí,
byly
uspořádány starověké sportovní hry,
a také si vyráběly koňské povozy, kdy
poté byly vozatajské závody. Děti
nocovaly v přírodě, kde si na kotlíku
uvařily oběd a večeři.
Hráli jsme různé vodní a sportovní hry,
hasiči z Chyše přivezli pěnu, ve které se

dovádělo při klouzání a hledání balónků
a poté také bot celé odpoledne. Velice
dobře nám vařili, tak jsme se domů vrátili
o něco těžší, přidávali jsme si o sto šest.
Členové SDH a JSDH pomáhali
při oslavách vstupu do UNESCO
a opravovali překážky na novou sportovní
sezonu, která začne již v srpnu. Překážky
přes léto využívají letos hodně ženy,
jelikož trénují na MČR.
Výjezdová jednotka zasahovala od
10. července do 7. srpna celkem
sedmkrát. Třikrát při požáru, dvakrát při
dopravní nehodě, jednou pomáhala
pánovi, který spadl ze stráně, a jednou
uklízeli vozovku po vyteklém oleji
z prasklé olejové hadice.
Anna Plačková
Starosta SDH Jáchymov

Z historie

čtení na neděli

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE – květen 65
Koncem války byl Jáchymov městem
lazaretů,
které
byly
umístěny
v lázeňských domech Praha, Slovan,
Elektra, ve škole na třídě Dukelských
hrdinů a v některých jiných objektech.
V Radiumpaláci byla pobočka berlínské
civilní nemocnice. Jinak bylo město
přeplněno
německými
uprchlíky
z východu i z bombardovaných území na
západě.
V té době bylo nás v Jáchymově jen
několik Čechů, kteří sem byli totálně
nasazeni do tabákové továrny. Jinak v ní
pracovaly hlavně německé ženy. Té
květnové soboty se začalo mezi nimi něco
šuškat a brzy jsme se od nich dozvěděli i
my, že se v Praze něco děje. Ale teprve
v poledne, kdy na nás před bránou závodu
čekal jeden z kamarádů, jsme od něho
uslyšeli, že v Praze je revoluce.
Z rozhlasu jsme potom zaslechli také
volání Prahy o pomoc. Uvažovali jsme,
co dělat. Večer jsme se rozhodli, že
musíme sehnat zbraně. Osm se nás
vypravilo na místní stanici německé
policie a tam jsme na veliteli žádali
vydání zbraní. Velitel byl již zřejmě
informován o tom, jak se věci mají a
zbraně nám dost ochotně vydal. Dostali
jsme několik pistolí a nějaký automat.
V noci jsme pak hlídkovali po Jáchymově
– vždy dva Češi a jeden německý
strážník.
Všude však byl klid – německé
obyvatelstvo v roce 1938 a v prvních
letech války tak nadšené a výbojné, bylo
ve skleslé náladě a žilo v nejistotě, co
bude dál. Protože jsme zatím zjistili, že
v Karlových Varech byl již ustanoven
revoluční národní výbor, rozhodli jsme
se, že tam zajedeme, abychom získali

pokyny, co dělat. Sehnali jsme staré auto
a s tím jsme se v neděli ráno vypravili do
Karlových Varů.
Tam revoluční národní výbor úřadoval
v budově dnešní Státní banky. Řekli nám:
„Snažte se zachránit, co se dá!“ Když
jsme se vrátili do Jáchymova, chtěli
jsme vydat vyhlášku o odevzdání
radiopřijímačů a jiných cenných věcí
německým obyvatelstvem. Nebylo však
mezi námi nikoho, kdo by ji přeložil do
němčiny. Nakonec nám pomohla jedna
z dělnic tabákové továrny, Vyhlášku
vydal již revoluční národní výbor, který
se ustavil v hotelu Union, v němž se
také soustředili a ubytovali všichni
jáchymovští Češi. Tento lázeňský dům
byl sídlem národního výboru až do doby,
kdy počátkem července byla převzata
radnice.
Bylo osudem Jáchymova, že ležel
v pásmu, kde měl být navázán styk mezi
spojeneckými armádami. Přední hlídky
sovětské a americké armády se setkaly
před ostrovským zámkem. Jáchymovem
pouze projely dva americké džípy, které
udělaly krátkou zastávku na ředitelství
dolů, umístěném v mincovně, a projížděly
jím také oddíly sovětské armády. Z čs.
úřadů přijela do Jáchymova nejprve
finanční stráž, po ní obsadil město malý
útvar čs. armády. Za ní následovaly další
úřady, podle toho, jak byli posíláni
z Prahy na svá místa pracovníci, kteří
většinou v Jáchymově působili již před
válkou.
Začátkem června přijel do Jáchymova
jako vládní zmocněnec Petr Titl, který
místo revolučního národního výboru
vytvořil v Jáchymově místní správní
komisi. Německému obyvatelstvu bylo

čtení na neděli
nařízeno, aby se opatřilo bílými páskami,
němečtí antifašisté nosili pásky červené.
Z obyvatelstva bylo také zajištěno několik
osob, o nichž bylo známo, že patřily mezi
největší nacisty, jako byl vedoucí
elektrárny a majitel likérky Steinfelser.
Steinfelser a majitel továrny na výrobu
cestovních potřeb Klinger, kterému se
podařilo uprchnout, chtěli podle příkazu
„vůdce“ bránit Jáchymov až do poslední
chvíle. Steinfelser, který i po kapitulaci
přechovával ve svém domě zbraně, byl

Z historie
počátkem června pro výstrahu veřejně
popraven před jáchymovskou radnicí.
A to byl vlastně konec nejnapjatějšího
období. Do Jáchymova se vracelo stále
více těch, kteří museli odejít v roce 1938
a přicházeli i další osídlenci, kteří začali
pracovat na obnově normálního života
v tomto pohraničním městě.
Zpravodaj města Jáchymova 5/65,
autor článku Václav Korous
Přepsala Hana Kopecká

Okénko pro děti

luštíme a malujeme

TAJENKA s pranostikou
1) Místo na koupání
2) Osada u Jáchymova
3) Co se zde těžilo
4) Podzimní keř
5) Opak začátku
6) Výrobky z Abertam

7) Jméno (2. 9.)
8) Golemova potřeba
k pohybu
9) Den v týdnu
10) Barva nebe
11) Symbol ČR
12) Roční období
13) Druh obilí

14) Padající hvězdy
15) Manžel tety
16) Kraj obrazu
17) Řeka v blízkosti
18) Národní strom

léčebné lázně

Placená inzerce

Z města

kultura / vzdělávání

kultura

Z města
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