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 k věci – policie KK
 oslava MDŽ

 zápis do 1. třídy
 svoz odpadu
 praktický zubní lékař

Z města

kultura

CO BYLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
Ples města Jáchymova
Patnáctého února se konal reprezentační ples města Jáchymova. Tentokráte v lázeňském
domě Běhounek. Ples zahájil pan místostarosta, celý ples se nesl v duchu oslav 500. výročí
tolaru. K tanci a poslechu hrála skupina Grazy Dogs a navštívil nás také Elvis Presley.
„Rockenroll“ v pauzách vystřídala kontrastní renesanční taneční skupina Srdcové eso,
která do svých tanečních vstupů zapojila také účastníky plesu. Léčebné lázně připravily
výborný a bohatý raut. Byla připravena také bohatá tombola, takže nikdo neodešel
s prázdnou. O půlnoci pan místostarosta vylosoval první tři hlavní ceny. První cenou byl
stříbrný tolar, druhou cenou byla třílitrová lahev Becherovky a třetí cenou byl dort. Věřím,
že se všichni dobře pobavili a těšíme se na příští rok.
Veliké poděkování patří Léčebným lázním za pronájem sálu, raut a zázemí pro účinkující.
Velmi děkujeme také všem, kteří darovali ceny do tomboly, jejich jména jste si mohli
přečíst na plese u výdeje tomboly. Děkujeme.
Za MKKIC Anna Plačková

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce započne 2. etapa
rekonstrukce komunikace I/25, která
významně ovlivní dopravní situaci
v našem městě.
Stavební práce budou zahájeny, jakmile
to
klimatické
podmínky
dovolí.
Předpokládáme, že se tak stane ve 2.
polovině března, nejpozději začátkem
dubna. Investorem stavby je ŘSD,
dodavatelem firma Algon, a.s.
Stavba zahrnuje kompletní výměnu
konstrukčních
vrstev
komunikace,
osazení žulových obrub a položení
nového živičného povrchu v úseku od
kruhového objezdu po požární zbrojnici

Z města
před panelovými domy. Na tyto práce
naváže oprava stávajícího a vybudování
nového chodníku v zámkové dlažbě
v úseku od výjezdu z Palackého ulice po
vjezd do ulice Husovy. Investorem této
části
bude
město
Jáchymov
s předpokládanou dotací z prostředků
Karlovarského kraje.
Dopravní omezení se dotknou většiny
z nás. Budou však nezbytná a realizovaná
jen v nejnutnější míře. Děkujeme za
pochopení.
S pozdravem
Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymova

oznámení

Z města

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 25. 3. 2020 od 15 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Jáchymov.

ZUBNÍ ORDINACE MUDr. Pavel Hecht
praktický zubní lékař
Tel: 353 811 551, nové pacienty nepřijímáme.
Ordinační hodiny od pondělí do čtvrtka 7:30 – 12:00, v pátek 7.30 – 11.30 hodin.

GALERIE NÁVRATŮ
Galerie byla přestěhována do nových prostor v bývalé restauraci na radnici. Jsme tu pro
Vás v pondělí a ve středu.

Z města

oznámení

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu 2020 v určených sobotách
a hodinách se uskuteční ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky –
včetně kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné
elektrospotřebiče), dále bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce), staré
pneumatiky, barvy, oleje a ředidla. Upozorňujeme, že nebude svážen komunální
odpad.
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá
osobně zaměstnancům Služeb Jáchymov s.r.o. před domem v určený den svozu pro
jednotlivé ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov je odvezou. Případné vyložení
odpadů v předstihu před domem může být považováno za černou skládku a následně
sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov. Určené hodiny jsou orientační.

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

MěÚ

Z města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
1. zasedání rady města ze dne 24. ledna 2020:
 schválila finanční příspěvek na rok 2020 ve výši 10 000,- Kč pro
společnost Krušnohorský Luft, o.p.s., se sídlem Horní Blatná jako účelovou
neinvestiční dotaci na vydávání časopisu
 schválila finanční příspěvek na rok 2020 ve výši 3 000,- Kč, pro
společnost Nadační fond Gaudeamus se sídlem Nerudova, Cheb, jako účelovou
neinvestiční dotaci na pořádání XXIX. Ročníku dějepisné soutěže
 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Služby Jáchymov,
s. r.o.
 schválila nabídku firmy Harex Invest s. r.o., na nákup parkovacích sloupků
v ul. K Lanovce, za cenu 136.166,- Kč vč. DPH
 jmenovala do funkce velitele Jednotky SDH Jáchymov od 1. 2. 2020, pí. Annu
Plačkovou

2. zasedání rady města ze dne 6. února 2020:
 souhlasila s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA - komunikace na „Rekonstrukci komunikace Palackého“
 souhlasila s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje OBNOVA
A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH
OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ na „Vypracování stavebně historického
průzkumu Šlikův hrádek, Jáchymov“
 souhlasila s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje OBNOVA
A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH
OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ na „Vypracování stavebně historického
průzkumu měšťanského domu č. p. 8, Jáchymov“
 odložila do příštího jednání RM navýšení ceny za svoz separovaného odpadu od
01. 02. 2020, pro firmu RESUR spol. s r.o., se sídlem Mostecká 187, 362 32
Otovice
 schválila vyvěšení nabídky odkoupení natěžené dřevní hmoty z revitalizace stezky
Běhounek
 schválila opravu pamětní desky v lázeňské části města za cenu 12 tisíc Kč
 schválila prezentaci 3D virtuálních prohlídek Google, za cenu 16 tisíc Kč
Zpracovala: Hynková

Z města

pomáhat a chránit

pomáhat a chránit

Policie KK

SENIORE POZOR NA PODVODNÍKY
Preventisté Karlovarského kraje by rádi
upozornili
zejména
seniory
na
podvodníky, kteří se snaží vloudit do
jejich blízkosti, a to z jediného důvodu,
podvést je a okrást.
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už
nedochází jen při návštěvách podvodníků,
kteří se vydávají např. za revizory plynu
apod., ale i za zavřenými dveřmi Vašeho
obydlí. Podvodníci se s Vámi mohou
spojit prostřednictvím telefonu nebo
v některých případech i prostřednictvím
internetu. Mezi časté praktiky patří např.
telefonáty podvodníků, kteří se vydávají
za rodinné příslušníky a žádají o finanční
prostředky, jenž si u nich vyzvedne jejich
kamarád. Buďte proto obezřetní, s kým
komunikujete a v případě, že Vás někdo
požádá o pomoc, zejména o tu finanční,
dejte si pozor.
V případě, že Vás někdo kontaktuje
prostřednictvím telefonu:
 S cizími lidmi se nebavte.
 Nikomu do telefonu neuvádějte své
osobní údaje.
 Prostřednictvím telefonu nikomu
nesdělujte čísla faktur služeb, které
máte zprostředkovány.
 Podvodníci se na Vás mohou
obrátit i pod záminkou vašich
příbuzných v nouzi, vše si raději
dopředu ověřte, než někomu svěříte
své mnohdy celoživotní úspory,
může se jednat o podvod. Zdánlivě
Vás
může
kontaktovat
z

neznámého čísla Váš vnuk/vnučka
s žádostí o zapůjčení peněz na
výhodnou koupi vozidla.
V případě, že někdo zaklepe na dveře
Vašeho bytu:
 Neotvírejte dveře, pokud nevíte,
kdo je za nimi. Vaše bezpečí může
ochránit panoramatické kukátko
nebo bezpečnostní řetízek na dveře.
 Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli
jste o jeho návštěvě předem
informováni, dveře neotvírejte.
 Podvodníci za Vámi mohou přijít
např. i pod záminkou výhry
v loterii, či přeplatků energií.
 Buďte obezřetní i v případě, že Vás
osloví někdo pod záminkou
zatelefonování kvůli poruše na
vozidle.
 Nepodléhejte
vidině
levného
nákupu
nebo
zprostředkování
levnějších služeb, ve většině
případů se jedná o podvod.
 Nesdělujte nikomu cizímu své
osobní údaje.
 Nikomu neukazujte, kde máte
uložené úspory.
Vždy, než někomu svěříte jakoukoli
finanční částku, si danou situaci ověřte
buď u svých příbuzných, nebo
u zprostředkovatele jednotlivých služeb.
Neboť v případě, že z Vás podvodníci
nevylákají peníze přímo, najdou si jiný
způsob, jak Vás okrást.
Oddělení tisku a prevence KŘP KK
nprap. Mgr. Věra Hnátková
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Z města

BESEDA O LESE
Dne 30. 1. 2020 nás navštívili pan Zemek
a slečna Kuncová z Okresního
mysliveckého spolku Karlovy Vary.
Zajímavým a poutavým způsobem
sdělovali dětem informace o tom, jak se
zvířátka v našich lesích připravují na
zimu a jak jim v tomto zimním období
mohou děti pomoci. Povídali si s dětmi
o tom, jak se v lese chovat a odpovídali
jim na všechny jejich zvídavé otázky.
Také s sebou přinesli mnoho zajímavých
výukových materiálů, které si děti
vyzkoušely. Například si zkusily, jak se
vábí lesní zvěř různými vábničkami, tato
činnost se dětem líbila nejvíce. Dále
společně děti skládaly dřevěné puzzle
lesních zvířecích rodin. Děti si zahrály
hru na lesní školku, při které se všichni
velice bavili.

Mgr.Š. Hronová a Mgr. P. Šostoková

LETADLO V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Oblíbené divadlo Letadlo přiletělo zase
k nám! To bylo radosti! Zastavilo se u nás
s vyprávěním a vzpomínáním na události,
které přináší zima. Společně s dětmi jsme
si připomněli Mikuláše s čerty, Vánoce,
silvestr s ohňostrojem a masopust, který
brzy proběhne.
Děti se s chutí zapojily do představení.
Staly se z nich vločky, zvolily královnu
Zimu, hladily zpívající kočičku, soutěžily
v rychlosti oblékání a předvedly ve
zvířecích maskách masopustní průvod.
Všem se nám představení líbilo
a odměnili jsme ho bouřlivým potleskem.
Moc se těšíme, až zase divadlo Letadlo
přiletí k nám!

Za MŠ Evženie Vlčková

Sport

školní noviny

MICHAL KRUL
ŽÁK 8. TŘÍDY NA OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020

Ve dnech 19. 1. - 24. 1. 2020 hostil
Karlovarský kraj Olympiádu dětí a
mládeže (ODM).
Od vzniku před necelými 20 lety nabírá
Olympiáda dětí a mládeže víc a víc na
významu. Pro mladé sportovce, ze všech
koutů republiky, vyčnívá především
nevšedností.
Na sportovištích se představili sportovci
14 výprav jednotlivých krajů a hlavního
města Prahy, jejichž ambasadory jsou
slavní sportovci. Olympijský oheň
zapálila lyžařka Šárka Strachová, bývalá
významná úspěšná reprezentantka ČR
v lyžování.
ODM zahrnuje spoustu sportovních
odvětví nejen zimních sportů, ale např.

sporty jako jsou šachy, karate nebo hra na
klávesové nástroje.
Organizátory a dobrovolníky z důvodu
nepříznivých sněhových podmínek stálo
velké úsilí připravit odpovídající tratě.
Došlo tak i u některých disciplín ke
změnám sportovišť, např. běžeckého
lyžování.
A právě v tomto sportu zaznamenal
obrovský úspěch žák 8. třídy ZŠ a MŠ
MCS v Jáchymově, Michal Krul.
Už to, že byl do výpravy Karlovarského
kraje nominován, byl úspěch nejen pro
Michala, ale i pro školu a město
Jáchymov. Michal ale tuto skutečnost
povýšil ještě na vyšší úroveň. V úterý
21. 1. 2020 vybojoval 6. místo
v běžeckém závodě na 3 km klasickou
technikou – závod se uskutečnil na
Fichtelbergu v sousedním Německu.
Zúčastnil se vyhlašování na „malém
podiu“ pro 6 nejlepších závodníků. Hned
druhý den, ve středu 22. 1. 2020, se
Michal přesunul na domácí závodiště na
Božím Daru (Jahodová louka), kde
v závodě na 4 km volnou technikou opět
zazářil 7. místem.
Vše bylo završeno třetí den, ve čtvrtek
23. 1. 2020, kdy byl Michal nominován
jako finišman smíšené štafety 6x1,5 km.
Štafeta zaznamenala ohromný úspěch.
Skončila na 3. místě a žák naší školy si
převzal vysněnou medaili.
Ohromná píle a znalost tratí, kterou má
mnohokrát projetou při trénincích LK
Slovan K. Vary, přinesly své ovoce.
Michal je nejen skvělým a úspěšným
sportovcem, ale daří se mu i ve škole.
Děkujeme mu za vzornou reprezentaci.
Ing. M. Havlíček

muzeum

Kultura

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mine ralogie 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 radono vého lázeňství a dobová lékařská
ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika téma tických 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

VÝSTAVA: Od českého tolaru ke světovému dolaru
ve dnech 11. 1. - 29. 3. 2020
Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století. Na počátku
byla ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování
tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Výstava je panelová
s využitím fotografií a s nalepenými galvanoplastickými kopiemi mincí, tím jí nechybí
půvab trojrozměrných exponátů.
PŘEDNÁŠKA: Knihovna latinské školy v Jáchymově
sobota 14. 3. 2020 začátek v 17.00 hodin
Přednášející PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea
v Praze a odborník na staré tisky a rukopisy.
Po přednášce mohou zájemci v doprovodu přednášejícího navštívit expozici
Knihovny Latinské školy v sousední budově radnice.

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 – 12,00

13,00 – 16,00 hod.

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 26. 3. 2020
10,00 – 11,00 hod.
Neděle 29. 3. 2020
13,00 – 17,00 hod.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

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

ostatní

Z města

JÁCHYMOVŠTÍ PODĚKUJÍ SVÝM DOBRODINCŮM CENOU Ď
Jáchymovští dobrodinci, mecenáši a
významní sponzoři, ti všichni se dočkají
ocenění své bohulibé činnosti. Právě jim
je totiž určena „Městská cena Ď 2020“, jíž
letos poprvé pořádá Nadace St. Joachim
ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Ostrov.
Slavnostní udílení cen, na něž bychom
čtenáře rádi pozvali, proběhne v neděli 8.
března 2020, a to od 16.00 hod.
v prostorách Královské mincovny v
Jáchymově. Všichni předem nominovaní
zde obdrží drobné poděkování za svoji
činnost. Vítězi, jehož dle došlých návrhů
vybere pětičlenné kolegium, bude
následně z rukou Mons. Františka
Radkovského,
emeritního
biskupa
plzeňského, předána Městská cena Ď
2020. Moderování akce se ujme
zakladatel celého projektu Richard
Langer a o dokreslení slavnostní
atmosféry se svým vystoupením postará
karlovarské uskupení Jean de Carro. Na
závěr bude připraveno drobné pohoštění.
Cena Ď je ocenění určené mecenášům,
dobrodincům a sponzorům v oblasti
kultury, charity, vědy, vzdělání a morál -

ních hodnot v České republice. Tedy
skupinám či jednotlivcům, kteří slouží
jako morální vzory a dělají nezištně něco
dobrého pro druhé. Nezáleží přitom na
tom, zdali se jedná o velké věci či
zdánlivé drobnosti. Důležitý je dobrý
úmysl a srdce na správném místě. První
udílení tohoto ocenění proběhlo roku
2001 v Národním divadle v Praze.
Zbývá připomenout, že Cena Ď je
vyhlašována i v sousedním Ostrově.
Slavnostní předávání zde proběhne o den
dříve, tedy již v sobotu 7. března 2020 od
16.00 hod. v kostele sv. Michaela
Archanděla a Panny Marie Věrné na
Starém městě za doprovodu vokální
skupiny Orbis Pictus. Budeme potěšeni,
když přijdete podpořit i tamní dobrodince
a mecenáše. Svojí činností si to jistě
zaslouží.
Více informací naleznete na webových
stránkách
www.cena-d.cz
či
www.stjoachim.eu,
popřípadě
na
Facebooku Cena Ď a @nadaceStJoachim.
Ing. Josef Železný
Nadace St. Joachim

Místní poplatek z pobytu
Z důvodu změny zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. dochází k zániku
poplatku za rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, a to ke dni 31. 12. 2019.
Od 1. 1. 2020 se zavádí nový poplatek, a to místní poplatek z pobytu.
Místní poplatek z pobytu činí 21,- Kč za každý i započatý den pobytu s výjimkou dne
jeho počátku.
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu je nutné zaslat do 15. 1. 2020 na
MěÚ Jáchymov, nebo na e-mail: trylcova@mestojachymov.cz.

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
BĚHOUNEK

PLETKY PANÍ OPERETKY

sál
3. 3. úterý
v 19.30 hod.

V programu se představí sopranistka Dagmar Zelenková –
sólový zpěv, v doprovodu Václava Krahulíka - klavír.
Vstupné 180,- Kč

CURIE

COUNTRY VEČER

kavárna
4. 3. středa
v 19.30 hod.

K tanci a poslechu hraje populární skupina Bankrot.
Vstupné 140,- Kč

RADIUM PALACE

ADAMUSOVO TRIO

sál
5. 3. čtvrtek
v 20.00 hod.

Trio působí od roku 1985. Účinkující: Jan Adamus – hoboj,
anglický roh, Marie Fuxová – housle, Květa Novotná –
klavír. Na programu skladby slavných mistrů, např.
F. Schubert, A. Dvořák, W. A. Mozart, J. Suk a další.
Vstupné 160,- Kč

BĚHOUNEK

KLASICKÉ MALIČKOSTI VELKÝCH SKLADATELŮ

zimní zahrada
5. 3. čtvrtek
v 15.30 hod.

Na klavír hraje H. Milevová - klasika.
Vstup volný

CURIE

HONZA JAREŠ – HUDEBNÍ LEGENDY

kavárna
10. 3. úterý
v 19.30 hod.

Nevidomý zpěvák a klavírista – absolvent Pražské
konzervatoře zahraje a zazpívá písně předních českých a
zahraničních interpretů. Honza Jareš patří mezi pozoruhodné
osobnosti současné hudební scény.
Vstupné 140,- Kč

BĚHOUNEK

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE NA ZIMNÍ ZAHRADĚ

zimní zahrada
12. 3. čtvrtek
15.30 hod.

Královský nástroj harfa v podání úžasné umělkyně Kataríny
Ševčíkové.
Vstup volný

BĚHOUNEK

JAZZOVÉ
ZAHRADĚ

zimní zahrada
19. 3. čtvrtek
v 15.30 hod.

KLAVÍRNÍ

ODPOLEDNE

Na klavír hraje František Nedvěd.
Vstup volný

NA

ZIMNÍ

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
RADIUM PALACE

ARTE DIVAS – OPERNÍ A OPERETNÍ KONCERT

sál
19. 3. čtvrtek
v 20.00 hod.

Koncert dvou operních pěvkyní - sopranistky Elišky
Weissové a sopranistky Luisy Albrechtové. Klavírní
doprovod Martin Marek.
Na programu skladby
od G. Bizeta, W. A. Mozarta, F. Lehára a dalších.
Vstupné 180,- Kč

CURIE

VE
VÍRU
FLAMENCA
POBLOUZNĚNÍ

kavárna
24. 3. úterý
v 19.30 hod.

ANEB

ŠPANĚLSKÉ

Karolína Žmolíková - soprán, Miroslav Žára - kytara. Láska,
vášeň, temperament ve španělských rytmech.
Vstupné 180,- Kč

BĚHOUNEK

KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE NA ZIMNÍ ZAHRADĚ

zimní zahrada
26. 3. čtvrtek
v 15.30 hod.

Na klavír hraje Karel Šimandl muzikál a melodie ze světové
filmové hudby.
Vstup volný

RADIUM PALACE

FRANCOUZSKÉ ŠANSONY K POCTĚ EDITH PIAF

sál
26. 3. čtvrtek
v 20.00 hod.

Zpěvačka – šansoniérka Marta Balejová – patří
k nejvýznamnějším zpěvačkám tohoto hudebního žánru.
Klavírní doprovod Doc. Mgr. Jiří Hošek – vynikající
klavírista a violoncellista, který vystudoval HAMU v Praze
a za mimořádné úspěchy ve studiu obdržel tzv. červený
diplom a Cenu rektora.
Vstupné 180,- Kč

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
BĚHOUNEK

sál
6. 5. pondělí
v 19.30 hod.

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 zdarma

Společenský život
RADIUM PALACE

bar
2. 3. pondělí
a
12. 3. čtvrtek
v 19.30 hod.

BĚHOUNEK

sál
9. 3. pondělí
v 19.30 hod.

léčebné lázně
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.
Vstupné zdarma
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Procházka historickým i současným Jáchymovem

Spolu s přednášejícím se projdete nejen současným
Jáchymovem, ale také jeho bohatou historií, která zde
zanechala mnoho stop. V 16. století byl Jáchymov
v Čechách druhým nejlidnatějším městem po Praze a byl
významným horním městem. Pomocí promítání nahlédnete
i do podzemí Jáchymova.
Vstupné 60,- Kč

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM Jáchymovské peklo

sál
16. 3. pondělí
v 19.30hod.

Poutavá přednáška o stinné stránce Jáchymova zvané
“Jáchymovské peklo“. Vyprávění o koncentračních
a pracovních táborech. V současnosti představují
jáchymovské lágry symbol perzekuce a utrpení ve dvacátém
století. V přednášce bude popsán důvod vzniku tzv.
"jáchymovského
gulagu"
v
podmínkách
tehdejší
mezinárodní situace. Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

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

DIVADLO
KULTURNÍ DŮM

DVEŘE

sál
27. 3. pátek
v 19.30 hod.

V podání Divadelní soubor Jirásek Nejdek. Čeho se musíme
vzdát, abychom mohli jít dál? Úsměvohra o vážných věcech.
Manželský pár – muž s volantem, žena s velkou kabelou
plnou věcí. Dvě přítelkyně v permanentním dialogu. Realitní
makléř zakládající si na svém postavení. Bezdomovkyně
s velkým ošuntělým kloboukem. Tito všichni se po smrti
sejdou v předsíni nebe.
Vstupné 90,- Kč

kino

Společenský život

Kultura/ostatní

připravujeme

Město Jáchymov PŘIPRAVUJE NA DUBEN:
Neděle 29. 4. 2020 VELIKONOČNÍ JARMARK
na tuto akci HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na malování kraslic, velikonočních
výzdob a někoho, kdo by předvedl, jak se plete ta pravá pomlázka.
Neděle 31. 5. 2020 POHÁDKOVÝ LES
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY - pohádkové bytosti, strašidla a zkrátka všechny, co
si rádi hrají a chtějí pomoci s již tradiční akcí pro naše nejmenší.

Více informací uveřejníme v příštím Zpravodaji anebo rádi
podáme informace na tel.: 353 811 379 IKC Jáchymov

Máte zájem vydat článek?
Článek pošlete na e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. v měsíci. Články došlé po uzávěrce
nebudou zveřejněny!

SLUŽBY PRŮVODCE IKC Jáchymov
Jaro se pomalu přiblížilo, a proto připomínáme možnost využít služby
průvodce městem. Vybrat si můžete z několika okruhů:
„Šlikovka“ klasik + rozšířená o pracovní tábor Svornost / cca 3 km
Radonová stezka klasik + rozšířená do Údolí mlýnků / cca 3,5 km
Císařská alej + rozšířená přes hotel Můstek až do lázní / cca 5 km
Dívčí skok – z lázní zpět do lázní / cca 3 km
Prohlídky je nutno objednat v předstihu 14 dní pro skupinu min 10 lidí.
Tel.: 353 811 379, ic-jachymov@volny.cz. Cena za osobu 50,- Kč.

Prohlídky

čtení na neděli

Z historie

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
MISTR JAN MATHESIUS 1504-1565
Jako mnoha jiným, stal se mu Jáchymov osudem. Nepatřil však k těm, kdo se jen chtivě
podíleli na Bohatství země. Sám vytvářel hodnoty, jež se nedaly vážit na libry a loty ani
počítat na lesklé tolary.
Narozen v hornické rodině v městečku Rochlitz 24. června 1504 měl Mathesius hned od
mládí blízko k hornictví. Již jako desetiletý chlapec chodil se svým otcem na doly vybírat
týdenní příspěvky těžařů na provoz dolů. Když osiřel, jen vůle a vytrvalost mu umožnily
překonat trpkost a nesnáze života chudého studenta odkázaného na dobročinnost druhých.
Roku 1532 přichází poprvé do Jáchymova, právě v době, kdy město prožívá svou
nejskvělejší dobu. A v době Mathesiova rektorátu také jáchymovská latinská škola slaví
své největší úspěchy. Po osmi letech působení, když ho důlní dozorce Mathes Sax
z vděčnosti udělal spolutěžařem na svém dole, umožnilo mu to ještě jednou se vrátit na
univerzitu a doplnit své vzdělání. Ve Wittenberku se stává posluchačem, žákem a přítelem
Martina Luthera. Ale Jáchymov láká znovu. Po dvou letech se vrací do Jáchymova nejprve
jako kazatel, aby o tři léta později se stal jako osoba nejpovolanější jáchymovským
farářem.
Dvacet let sdílel pak s městem a havířstvem všechny jeho radosti i strasti, zejména když
dosavadní vrchnost města hrabata Šlikové byla králem donucena postoupit mu své doly i
město a když pak roku 1546 se Jáchymov stal jevištěm bouřlivých událostí za odboje proti
králi Ferdinandovi. Tehdy píše Mathesius svou závěť, ve které se vyznává ze svého
přesvědčení, že je třeba vždy a všude bojovat proti tyranům, ale také, že není přípustné
začínat válku nespravedlivou. Jeho touha po míru a pokoji přivedla jej snad také nakonec
ke smíření s králem, před nímž se měl zodpovídat jako duchovní hlava města. Nelze na
tomto místě ani zhruba vypočítat celou bohatou činnost Mathesiovu, kterou zasahoval do
veškerého dění v Jáchymově až do konce svého života. Pečlivý otec a vychovatel svých
dětí byl zároveň otcem a vychovatelem celého města. Jeho působením bylo odstraněno
mnoho ze stínů, které byly protikladem skvělého až rozmařilého života bohatého horního
města.
Jeho kázání, zejména „horní“ kázání, jež konal pro jáchymovské havíře, těšila se
všeobecné oblibě a Sarepta aneb horní postila byla po dlouhé desetiletí nejčtenější knihou
v celém Krušnohoří. Vedle úvah náboženských jsou naplněna spoustou kulturně
historických zajímavostí, jež nám umožňují nahlédnout do života Jáchymova v 16. století.
Jeho krátká kronika svobodného horního města Jáchymova byla první a nejzávažnější
prací týkající se pohnutých osudů města a hornictví v jeho počátcích.
Když roku 1565 Marhesius umírá zasažen na kazatelně jáchymovského chrámu záchvatem
mrtvice, zanechává za sebou dílo, jež dosud neztratilo svou hodnotu. Byl zajisté člověkem
své doby, doby reformace, humanismu a renesance, se všemi klady i chybami. Byl však
také člověkem, jenž vytrvale hledal pravdu a dovedl za ni bojovat.
Dr. Jan Urban
Přepsáno ze Zpravodaje města Jáchymova 10/65 / Hanou Kopeckou

Z města

mohlo by vás zajímat

NUTRIE ŘÍČNÍ V JÁCHYMOVĚ

Tak tu máme nutrii! Musím říci, že se
docela divím, protože je to teplomilné
zvíře s přirozeným výskytem v Jižní
Americe. Její rozšíření do severnějších
oblastí je omezeno tím, že jde o spíše
subtropické zvíře špatně snášející delší
mrazivé zimy. Ty dokáží její populaci
spolehlivě zredukovat. Je invazivním
druhem. Nutrie říční žijí na hustou
vegetací pokrytých březích potoků, jezer
a řek či v zarůstajících bažinách.
V březích si budují nory s chodbami
dlouhými 15 a více metrů. Aktivní jsou
hlavně za šera.
Živí se kořeny a bylinami – potravu si
vyhrabávají, nebo se pasou na březích
a podél břehů. Potravu si dokáže přidržet

předními končetinami. V chovech je
základem krmné dávky zelená píce
v letních měsících, v zimních měsících
seno, pařené brambory, krmná řepa či
mrkev a jadrné krmivo (oves, ječmen,
pšenice, kukuřice), a to nejčastěji
v podobě šrotovaného krmiva. Zcela
nevhodné je pečivo!
Kde přesně můžete naší jáchymovskou
nutrii najít, vám neprozradím, ale až
půjdete kolem vody, zkuste zamlaskat,
třeba přiběhne. Ta naše jáchymovská je
totiž ochočená a ze všeho nejraději má
mrkvičku.
Petra Javůrková MKKIC Jáchymov

hasiči

Z města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jarní měsíc
Listnatý strom
Jarní květina
Opak slova „včas“
Město pohádek (Rumcajs)
Plavidlo
Potraviny obsahující vitamíny
Druh počasí

9. Potřeba kovboje
10. Fáze měsíce
11. Ulice, kde sídlí místní škola
12. Opak slova „začátek“
13. Samec od kočky
14. Polévková zelenina

15. Bydliště princezen
16. Svátek 7.3.

17. Stěhovavý pták
18. Začínající roční období
19. Kamarád Káti (pes)
20. Barva kontejneru na plast
21. Pomocník v nemoci
22. Dětský pořad v televizi

23. Naše hlavní město
24. Potřeba hokejisty
25. 100 mm
26. Mládě krávy

Matrika

vzpomínka

VZPOMÍNKA
Dne 21. 3.2020 vzpomeneme
20. smutné výročí, kdy nás opustil náš drahý tatínek,
dědeček

pan František KLEJCH
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Zdeňka s manželem,
vnučka Zdeňka s rodinou a vnučka Lucka

VZPOMÍNKA
Dne 4. března uplyne osm dlouhých a smutných
let od úmrtí našeho milovaného,

pana Jiřího SVOBODY
S láskou vzpomíná celá rodina.

třídění odpadu

Ekologie

JAK TŘÍDIT ODPAD
V dnešní době, kdy je obrovská nadprodukce a spotřeba plastů, je jednou z klíčových částí
ochrany životního prostředí právě třídění odpadu.
JAK TŘÍDIT PAPÍR
Co patří do modrého kontejneru na papír
• časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky
• knihy pouze bez pevné vazby
• obálky s fóliovými okénky
• nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

třídění odpadu

Ekologie

Do kontejneru na papír nepatří:
• mastný nebo jinak znečištěný papír
• uhlový papír
• termopapír (účtenky)
• dětské pleny
• plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru
JAK TŘÍDIT PLASTY
Co patří do žlutého kontejneru na plasty
• fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků (není nutné vymývat)
• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků (není nutné vymývat)
• balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů
• pěnový polystyren v menších kusech
Do kontejneru na plasty nepatří:
• mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
• obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
• podlahové krytiny a novodurové trubky
JAK TŘÍDIT SKLO
Sklo patří do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud máte k dispozici oba, je nutné třídit
podle barev. Čiré sklo do bílého kontejneru, barevné do zeleného. Pokud máte jen jeden
kontejner, pak vhazujte všechno sklo.
Co patří do zeleného kontejneru na sklo
• barevné sklo - lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů
• tabulové sklo z oken a dveří
Co patří do bílého kontejneru na sklo
• sklo čiré - sklenice od kečupů, zavařenin, nápojů a rozbité skleničky
Do kontejneru na sklo nepatří:
• keramika a porcelán
• autosklo, zrcadla nebo drátované sklo
• zlacené a pokovené sklo
• varné a laboratorní sklo
• vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu
Pokud se rozhodnete třídit odpad, dáváte tak svým dětem dobrý příklad a vytváříte
u nich tyto návyky už od dětství. Děti pak berou třídění odpadu jako samozřejmost.

Léčebné lázně

placená inzerce

kultura

Z města

Z města

akce pro děti

přednáška / soutěž

Kultura
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