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VÍTE, ŽE?
Podběl lékařský (Tussilago farfara), někdy
také podběl obecný, je vytrvalá léčivá
rostlina s dlouhým plazivým oddenkem.
Listy začínají růst až po odkvětu. Vyskytuje
se v celé Evropě a v Asii. V Česku roste
převážně na vlhkých místech, na polích,
u vody, na loukách, na březích potoků
a v příkopech.
Podběl
lékařský
má
dezinfekční
a protizánětlivé účinky. Používá se při
zánětech horních cest dýchacích k lepšímu
odkašlávání a k potlačení zánětů. Užívá se
v nálevu, samotný nebo v čajových
směsích. Čerstvé lístky z odvaru se přikládají na spáleniny, oteklé a bolavé klouby
a na špatně hojící se vředy. Má mírný močopudný a antiastmatický účinek. Lidové
léčitelství doporučuje obklady z jeho výluhu na záněty žil a obtížně se hojící rány.
Podběl se nedoporučuje vzhledem k obsahu pyrolizidinových alkaloidů
k dlouhodobému užívání, ačkoliv je jejich obsah velmi malý a rapidně se snižuje
sušením. Samostatně podávaný také není vhodný pro děti a těhotné a kojící ženy.
Lidové názvy: Lopušnice, koňské kopyto, májík, ubytmík, mateří líčko, líčko Panny
Marie, babuška a babuše.
Za RR Petra Javůrková, převzato z: https cs.wikipedia.org
Autorka fotografie z titulní strany: Jarka HK
://
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
v únoru 2018 započal regulační odchyt a následné ošetření vč. kastrace toulavých
koček. Odchyt probíhá za splnění podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat
nasmlouvanou „Záchrannou a odchytovou službou pro zvířata“. V současné době
jsme v lokalitě okolo kostela sv. Jáchyma a budeme pokračovat do dalších lokalit.
Sledujte prosím, naše www. stránky a Facebook a vyvěšené upozornění.
A pro majitele kočiček, kteří je vypouštějí ven – označte si své miláčky např. obojkem,
aby nedošlo k tomu, že budou odvezeni ke kastraci.

Ingeborg Štiková - místostarostka

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Upozorňujeme předplatitele Jáchymovského zpravodaje, že některým z Vás již končí
předplatné. Pokud máte zájem o jeho obnovení, jsme tu pro Vás každý den. Po-Pá
8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin. So, Ne 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.
IKC Jáchymov

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
3. zasedání rady města ze dne 6. února 2018:
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě č. POI/18/604 ze dne 09. 01. 2018 akce
„Silnice I/25 Průtah Jáchymov – II. etapa
 vzala na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Jáchymov
v roce 2017 a uložila OHS napravit uvedené nedostatky
 souhlasila se startem, přistáním, k přeletu městských pozemků a natáčením
z dronu
 nesouhlasila s fotografováním oltářních obrazů v kostele Všech svatých
a zároveň doporučuje žadateli se obrátit na vlastníky uvedených předmětů.
 schválila konání akce: Noc kostelů, která se koná dne 25. 5. 2018 v kostelíku
na Suché
4. zasedání rady města ze dne 20. února 2018:
 schválila Zprostředkovatelskou smlouvu na prodej bytové jednotky č. 10 v čp.
658, ul. K Lanovce mezi Městem Jáchymov a Ing. Janem Koutným – realitní
kancelář REALIKA
 schválila nabídku hudebního sdružení Duae Tastae na nastudování
koncertního provedení děl z hudebnin knihovny latinské školy za cenu 95 tis.
Kč; Nabídku na výrobu CD v počtu 1 000 ks za cenu 219 250,- Kč; Workshop
– hudebniny z knihovny latinské školy za 9 tis. Kč
 schválila výzvu a zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení
podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce pro akci „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK“
a pověřuje OHS jejím zveřejněním a organizací soutěže
 schválila výzvu a zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu mimo
režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební práce
pro akci „ODVLHČENÍ PŘIZEMÍ DOMU, NÁM. REPUBLIKY ČP. 496,
JÁCHYMOV a pověřuje OHS jejím zveřejněním a organizací soutěže
 schválila výzvu a zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení
podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce pro akci „Rekonstrukce komunikace ulice
Žižkova a pověřuje OHS jejím zveřejněním a organizací soutěže
 schválila výzvu a zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu mimo
režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební práce
pro akci „ZEĎ BOŽENY NĚMCOVÉ - HAVÁRIE a pověřuje OHS jejím
zveřejněním a organizací soutěže
Zpracovala: Hynková

.......................................................................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.

OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu 2018 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 vyložení odpadů v předstihu před domem může být považováno
za černou skládku a následně sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov.
(Určené hodiny jsou orientační)
Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

7.4.2017

800 - 900

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

7.4.2017

900 - 1000

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

7.4.2017

1000 - 1200

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá Boženy
Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

7.4.2017

1200 – 1400

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

14.4.2017

800 - 900

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

14.4.2017

900 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

14.4.2017

1000 - 1100

K Lanovce, Palackého

14.4.2017

1200 - 1400

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

21.4.2017

800 - 1000

Mariánská

21.4.2017

1000 – 1100

Nové Město

21.4.2017

1100 - 1400

Suchá

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

KOMPOSTÉRY ZDARMA
Město Jáchymov usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním
odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň
umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných,
proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude
podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do
domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu
ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce
získá kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude město. Po uskutečnění dodávky
kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu 5ti let.
Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je
zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu slouží
dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér
zdarma, aby včas odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky
nebude možné uspokojit.
Vyplnit dotazník můžete ručně a poté doručit do podatelny Infocentra, a nebo na
úřad města, dotazník lze zaslat e-mailem na adresu: kozusnik@mestojachymov.cz
Cílem projektu je:
- snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 60% komunálního
odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné
kompostovat),
- start separace biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost
separovat biologický odpad – rok 2015),
- chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou
ekonomicky výhodné.
Co je to kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů
působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je
možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní
hnojivo.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny
získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad
v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
SUROVINY VHODNÉ DO KOMPOSTU:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené
dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy
hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva,
novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU:
Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír, pleny, olej a odpady
nerostlinného původu.
Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat ZDARMA.

DOTAZNÍK - DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

Vyplňte a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti:
Kolika členná domácnost jste:

Kde bydlíte:

jednočlenná

Rodinný dům se zahradou

dvoučlenná

Velikost zahrady v m2………………………………

trojčlenná

Velikost sadu, louky apod v m2……………….

čtyřčlenná

Rodinný dům bez zahrady

pětičlenná a více

Bytový dům
Chata

V případě zájmu o domácí kompostér zdarma vyplňte počet kusů.
Typ kompostéru

Běžná cena

Příspěvek
občana

Dotace

2 600 Kč

0 Kč

2 282 Kč

Mám zájem o (napište
počet kusů)

PREMIUM 650*
Objem: 650 L

*Vhodný pro zahrady
cca 600 m2

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………..
Telefon/email:………………………………………………………………………………… Podpis a datum ………………………………….
Žádáme o předání vyplněného dotazníku nejpozději do 31. 03. 2018 na Městský úřad, nebo Infocentra
písemně nebo elektronicky. Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze strany města
na Státní fond životního prostředí!
Městský úřad Jáchymov
náměstí Republkiky č.1
362 51 Jáchymov
kozusnik@mestojachymov.cz
tel. 353 808 118
Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku

CO SE U NÁS UDÁLO?
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Čtvrtého února uspořádalo Informační a kulturní centrum Jáchymov spolu s kulturní
komisí další ročník Maškarního plesu pro děti. Letos jsme po dlouhé době
zaznamenali opět hojnou účast a krásné masky. Děti soutěžily, tancovaly a vyváděly
spolu s rodiči a prarodiči. Na závěr byly všechny masky oceněny malou odměnou
a tři nejkrásnější masky byly oceněny ještě dortem, který pro nás připravila Cukrárna
u Cukrářů. Patří jim veliké poděkování. Byla sestavena neutrální porota a opravdu
měla plné ruce práce, aby vybrala tu nejhezčí masku. Poděkování patří také Vláďovi
Prokopovi za pronájem kavárny. Určitě se již všichni těšíme na další dětské akce
a vaši návštěvu.

PLES MĚSTA JÁCHYMOVA
Dvacátého čtvrtého února se uskutečnil v kavárně Kulturního domu již osmý ples
města. V letošním roce sál opravdu praskal ve švech. Hrála bezvadná kapela, která
nenechala dlouho nikoho sedět, byly připraveny soutěže
pro naše hosty, tombola, kdy nikdo neměl odejít
s prázdnou a pokud se tak stalo, tak bohužel ten večer
nestálo štěstí plně na jeho straně. O raut a to opravdu
výborný, kdy na talíři zůstalo pouze pár chlebíčků a
několik málo jednohubek se postaral pan Karel Lorenz.
Sál květinovou výzdobou vylepšil pan Jiří Borek
s manželkou Evičkou. O zlepšení večera se postaral se
svými zajímavými triky kouzelník. Zábava skončila
v klidu a pohodě v půl čtvrté ráno. Veliké poděkování
proto patří všem, co se na plese podíleli, pomáhali a
připravovali. Neméně veliké poděkování patří všem sponzorům, které na akci
jmenovala paní místostarostka paní Ingeborg Štiková při zahájení, jejich seznam byl
vyvěšen v místnosti s tombolou.

ŠKOLNÍ NOVINY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Ve dnech 5. 2. – 9. 2. 2018 proběhl pro žáky 6. - 9. ročníku lyžařský výcvik.
V pondělí 5. 2. se sešlo 18 žáků, s kterými jsme úvodní dopoledne prověřili jejich
lyžařské schopnosti pro následné rozdělení do odpovídajících skupin. Většina žáků již
měla se sjezdovým lyžováním zkušenost, nicméně ve skupině byli i 3 žáci, kteří
lyžovali dosud velmi málo nebo vůbec. A právě tito 3 žáci udělali díky individuálnímu
přístupu největší pokrok, kdy již ve druhé polovině lyžařského výcviky byli schopni
sami sjet celou sjezdovku a pracovat na vleku.
Počasí bylo nádherné od pondělí do středy – slunečná obloha, nádherně upravené
sjezdovky a přírodní sníh. Od čtvrtka se již začalo zatahovat, abychom v pátek
ukončili kurz za výrazné mlhy, která určitě všem zúčastněným nepokazila výbornou
náladu po celou dobu výcviku.
Poděkování patří dopravci, který vždy spolehlivě a včas všechny dovezl na B. Dar
a zase všechny odvezl zpět do Jáchymova. Dále bych poděkoval majiteli vytápěné
a zařízené buňky, která nám byla poskytnuta pro možnost převlečení a poledního
odpočinku. A v neposlední řadě bych poděkoval vedení školy, která umožnila
uspořádat tento výcvik a zajistila i drobné ocenění pro žáky a samozřejmě dík patří
i žákům samotným, že se chovali podle teoretické přípravy a poslouchali příkazy
učitelů.
Ing. Michal Havlíček

MOBILNÍ PLANETÁRIUM
V pondělí 29. ledna přijelo k nám do školy tzv. Mobilní planetárium. Pro většinu
z nás to nebylo nic nového. Navštívilo školu již loni. Naši nováčci ale byli překvapeni.
V průběhu dne jsme se v „kopuli“ vystřídali všichni. Měli jsme objednaný pořad
s výkladem lektora. Naši vyučující vybírali z mnoha interaktivních pořadů – Světlo,
Život stromů, Ze země vesmíru, Se zvířátky do vesmíru, Ptačí ostrov, Voda – zázrak
přírody, Klimatické změny atd. Účastnický poplatek na jednoho žáka činil 60,- Kč.
V průběhu týdne dostaneme ještě pracovní listy, se kterými budeme moct nadále
pracovat a vzpomínat na krásný zážitek.

MASOPUST V HROZNĚTÍNĚ
V sobotu 10. února se naši žáci
podíleli na účasti masopustního reje
v Hroznětíně.
Poděkování patří nejen všem
zúčastněným, ale také paní Mgr.
Ladislavě Kulhavé za organizaci.
Mgr. D. Nováková

REKLAMA
PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.

Prodej proběhne: 25. března 2018
Jáchymov – autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.: 601 576 270, 728 605 840

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st - 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.

PŘEDNÁŠKA: Sanace starých důlních zátěží ve Svobodném státu Sasko
Sobota 17. 3. 2018 začátek v 17 hodin
Krušné hory byly od pradávna hraničním pohořím mezi dvěma státními útvary
Saskem a Českem. Pro obě území se staly rovněž bohatou zásobárnou nerostných
surovin, která dodnes není úplně vyčerpána, nicméně těžba rud, stejně jako téměř
každá lidská činnost, sebou zákonitě přináší poškození životního prostředí.
Marek Nesrsta, člen Spolku přátel dolu Svatý Mauritius, přiblíží, jak se v sousedním
Sasku vypořádávají s téměř tisíciletým dědictvím hornické činnosti vycházející
z tisíců důlních děl a desítek tisíc kilometrů podzemních chodeb.
Přednáška se koná v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE
25. 3.
DPS návštěva 29. 3.

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.

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

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V březnu se naše knihovna opět zapojí do celorepublikové akce
Březen – měsíc čtenářů a proto připravujeme pro naše návštěvníky
mnoho akcí:
Především vyhlašujeme čtenářskou amnestii pro naše čtenáře –
nebojte se a přijďte vrátit knihy dávno zapomenuté  anebo
navštivte výstavu připravenou ke 100. výročí založení Československé republiky
a zkuste štěstí a své vědomosti ve čtenářské soutěži: „8 v dějinách ČR“. V březnu
také proběhnou lekce informační, čtenářské a dokumentové gramotnosti pro žáky ZŠ,
besedy pro MŠ a děti se také mohou těšit na oblíbenou Noc s Andersenem - přihlášku
na akci najdou zde ve Zpravodaji nebo vyzvednou přímo v knihovně. Těšíme se na
Vás!
Vaše knihovnice
Karin Pašková, Miloslava Veselá a Eva Kochová

KULTURNÍ PROGRAM BŘEZEN 2018
RADIUM PALACE
1. 3. čtvrtek 20:00 hod.

bar
vstupné 110 Kč
PRAGUE RHYTM KINGS
Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající se originální interpretací jazzové
hudby 20. a 30. let min. století. Členové orchestru jsou absolventi Konzervatoře
Jaroslava Ježka v Praze. Na programu jazz, swing, blues, charleston, foxtrot, black
bottom a další.
8. 3. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
KONCERT OPERETNÍCH ÁRIÍ A DUETŮ V KOSTÝMECH
Představí se členové operního souboru Národního divadla v Praze, Slezského divadla
Opava a Divadla J. K. Tyla v Plzni - Eva Charvátová – soprán, Barbora Polášková

– mezzosoprán, nominovaná na cenu Thálie 2016, Miloslav Pelikán – tenor
z Pražského filharmonického sboru a Iryna Roměnska – klavírní spolupráce.
15. 3. čtvrtek 20:00 hod.

bar
vstupné 110 Kč
BLUETET – BLUEGRASS BAND
Bluegrassová skupina z Karlových Varů hraje tradiční bluegrassové standardy,
vlastní tvorbu a swingově laděné skladby. Nástrojové obsazení: kytara, dobro,
mandolina, banjo, baskytara, čtyřhlasný vokál.
22. 3. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 160 Kč
IVANKA DEVÁTÁ A LIBOR ŠIMŮNEK
Zábavná talk show o vzpomínkách na své lásky, historky a herecké příběhy s českou
spisovatelkou a herečkou Ivankou Devátou, která ztvárnila i řadu divadelních rolí,
její herecké umění využil i rozhlas, film a televize, v roce 2012 získala Cenu
Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Programem provází
hrou na harmoniku vynikající harmonikář Libor Šimůnek.
29. 3. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL – PÍSEŇ BEZE SLOV
MgA. Dominika Weiss Hošková – violoncello a Doc. Mgr. Jiří Hošek – klavír
a violoncello, famózní (sou)hra otce a dcery, Na programu A. Vivaldi, J. Offenbach,
J. S. Bach, A. Dvořák, F. Mendelssonhn-Bartholdy a další.
1. 4. velikonoční neděle 9:00 – 11:00 hod.
hala
VELIKONOČNÍ UKÁZKA MALOVÁNÍ KRASLIC
1. 4. velikonoční neděle 10:00 – 11:30 hod.
hala
vstupné zdarma
VELIKONOČNÍ LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
pod vedením kapelníka Libora Valečky předvede lidové písně převážně z Chodska,
ale i jiných míst z naší republiky. Dudácká muzika vystupuje v krojích. Představí se:
dudy -Bohumil Vaněček, housle - Jan Rezek, kontrabas - Ludmila Zacpalová,
B-klarinet - Petr Valečka, Es-klarinet - Libor Valečka, na vozembouch hraje
a zpívá Alena Bartošová.

BĚHOUNEK
1. 3. čtvrtek 15:30 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.
6. 3. úterý 20:00 hod.

vstup volný

sál
vstupné 120 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO HARMONIKA - Josef a Renáta
Pospíšilovi z Plzně známí mj. z TV Šlágr.

14. 3. středa 19:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
K tanci a poslechu hraje: Jan Zumr
19. 3. pondělí 19:30hod.

sál
vstupné 30 Kč
MARTINIK OSTROV KVĚTIN
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Navštívíme zemi květin, nádherných pláží s azurovým mořem a bělostným pískem.
20. 3. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné140 Kč
DOSTAVENÍČKO S OPERETOU
Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie zpívají: Pavlína Millerová, Jan Berk,
Petr Horák. Klavírní doprovod: Irena Pluháčková
25. 3. neděle 10:00 – 17:00 hod.
sál
vstupné zdarma
JARNÍ PŘEDVELIKONOČNÍ JARMARK
paličkování, korálky, malba na sklo, patchwork, batikování, kosmetika, keramika,
ručně vyráběné, hračky, doplňky, šperky, oděvní zboží, háčkované zboží, výrobky
z pedigu, dekorace a kraslice, svíčky, med od včelaře, malovaná dřevěná prkénka,
sklenice a další. K poslechu a příjemnému jarnímu rozptýlení hrají na zimní
zahradě - Duo Roma, od 14:00 – 17:00 hod. Srdečně Vás zveme!
26. 3. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 30 Kč
PŘEDNÁŠKA PŮL TISÍCILETÍ V ŽIVOTĚ JÁCHYMOVA
Historie slavného horního města, které v době své slávy bylo po Praze druhé
nejlidnatější město v Českém království. Poznáte slavná období, ale i období
strastiplná, období úpadků a následujících vzestupů. Historie Jáchymova v pěti
stoletích bude doprovázena promítáním řady zajímavých obrázků. Přednáší: Ing.
Jaroslav Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova
29. 3. čtvrtek 15:30 hod.

zimní zahrada
vstup volný
KONCERT IGORA KOTOVA
Hudební degustace na piano – Chopinovy a Straussovy valčíky na piano hraje
absolvent petrohradské konzervatoře.
1. 4. neděle 14:00 hod
zimní zahrada
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE
K tanci a poslechu hraje Duo Sunny a Tony.
2. 4. pondělí 15:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ KRASLIC
S VÝJIMEČNÝM HUDEBNÍM DOPROVODEM HARFY
Zveme Vás na ukázku zdobení kraslic, Velikonoční odpoledne potěší Vás zrak i sluch.
S hudební doprovodem známé harfistky Katariny Ševčíkové.

CURIE - kavárna
7. 3. středa 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.
14. 3. středa 19:30 hod.
vstupné 110 Kč
PATRIK A HYNEK HRADECKÝCH
Mládí zpívá pop. Uslyšíte známé písničky od Karla Gotta a vlastní tvorbu.
Sourozenecké pěvecké duo bratři Hradeckých.
27. 3. úterý 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

OD BACHA PO OFFENBACHA
Koncert karlovarského souboru DUO LYRA ve složení Vladislav Liněckij - housle,
Jan Spira - klavír.
30. 3. pátek 13:00 – 15:00 hod.
hala před kavárnou
VELIKONOČNÍ UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL
Květa Belanová – zdobení štětcem, Karel Klingora originální způsob zdobení
barevnými drátky. Jana Bárthová zdobení perníčků.
2. 4. pondělí 19:30 hod.
vstupné 110 Kč
VELIKONOČNÍ KONCERT - STAROČEŠTÍ HELIGONKÁŘI

KULTURNÍ DŮM
12. 3. 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.
16. 3. pátek 19:30 hod.
vstupné 150 Kč
"ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE"
Inteligentní humor pana Šmoldase swingové písničky v podání rodinného dua "Pepa
Štross a syn" jen umocňují zážitek z velice zábavného večera.
19. 3. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hliněnou hmotou. V ceně je
odborné vedení keramického mistra Michala Špory z Karlových Varů, materiál,
zapůjčení prac. pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků. Přihlášky
u programových specialistek nutné do pátku 16. 3. Minimální počet účastníků 3.

26. 3. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Přijďte se příjemně naladit. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně. Odborné
vedení Marie Kordaničová. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku
23. 3. Minimální počet účastníků 3.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 3. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Akční / Dobrodružný / Komedie / USA / Velká Británie / 2017 / 141 min / od 15 let
Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná služba. V dalším
pokračování Kingsman: Zlatý kruh, čelí naši hrdinové novým výzvám. Kingsmany
čekají nové úkoly i překážky. Hrají: Taron Egerton, Halle Berry, Julianne Moore,
Channing Tatum, Colin Firth…
7. 3. středa 19:30

vstupné 90 Kč

PO STRNIŠTI BOS
Drama / Komedie / Česko / Slovensko / Dánsko / 2017 / 111 min
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však
v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na
venkov k příbuzným. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí
a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi
přísného dědečka. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska,
Viera Pavlíková, Oldřich Kaiser, Zuzana Stivínová, Hynek Čermák, Petra Špalková ..
10. 3. sobota 17:00
vstupné 50 Kč
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi / Rusko / 2016 / 89 min
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel.
Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně horko
a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda,
která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie.
10. 3. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

MATKY NA TAHU
Komedie / USA / 2016 / 100 min / od 15 let
Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě dokonalý život,
ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji zhroucení. Hrají: Mila Kunis,
Kathryn Hahn, Kristen Bell, Christina Applegate, Jada Pinkett Smith…

14. 3. středa 19:30

vstupné 90 Kč

PSÍ POSLÁNÍ
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA / Indie / 2017 / 100 min
Film režiséra Lasse Hallströma Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý příběh
jednoho věrného psa (namluvil Josh Gad), který nachází smysl své existence
prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Hrají: Britt Robertson,
Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton…
17. 3. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

MILADA
Životopisný / Drama / Historický / Česko / 2017 / 130 min
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl
mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnost
a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe
sama. Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší
prezident Československé republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. Hrají:
Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana Medvecká...
21. 3. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Drama / Komedie / Romantický / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 113 min
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se
na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky (1999). Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin
Finger, Filip Březina…
24. 3. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

KOALA JOHNNY: ZROZENÍ HRDINY
Rodinný / Animovaný / Jižní Korea / USA / 2012 / 85 min
Koala Johnny je tak trochu zvláštní - narodil se, na rozdíl od ostatních medvídků
koala, se zářivě sněhobílou srstí. A proto je také terčem posměchu ostatních. Johnny
se tak rozhodne raději přidat k cirkusu, kde najde nové kamarády…
24. 3. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

HMYZ
Komedie / Drama / Česko / Slovensko / 2018 / 98 min / od 12 let
To vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako
hmyz. „Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii
prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace
s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.“ říká
Jan Švankmajer. Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Norbert Lichý,
Kamila Magálová, Ivana Uhlířová, Pavel Nový.

28. 3. středa 19:30
84 min
vstupné 90 Kč
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Tento unikátní
projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Filmy: DugOut, Oči Boha.
31. 3. sobota 19:30
85 min
vstupné 90 Kč
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Tento unikátní
projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Filmy: Teória šťastia, Oddaný, Back to Heights, Nefritové vody.

OCHRÁNCI HOR - ODPOVĚDI
V únorovém Zpravodaji jste si mohli zkusit spojit jména ochránců s našimi horami.
Zde jsou správné dvojice: 1E, 2F, 3G, 4C, 5H, 6A, 7D, 8B.
Jistě pro vás bylo záhadné jméno MARCEBILA. Duchů a bytostí mají Krušné hory
více, ale Marcebila mezi ostatními kraluje. Vládkyní Krušnohoří byla zvolena v roce
2013 a za jejím „oživením" stojí Petr Mikšíček, autor hraných a animovaných filmů,
ale i knih a kalendářů s motivem Krušných hor.

MARCEBILA - BLUDNÁ PANÍ KRUŠNÝCH HOR
Krušná bývala zima na hřebenech Krušných hor ještě na sklonku 19. století když
vesničky zapadly sněhem a zůstaly celé dny odříznuté od světa. Ani sousedé se nesešli
a denní život se odehrával v zasněženém domku, dokud si obyvatelé neuvolnili vchod.
I a sníh nesesedl tak, aby si mohli vyšlapat cestičku od stavení ke stavení. Nejen na
dobu dočasného zajetí, ale na dlouhé trvání zimního období museli být dobře
připraveni s příchodem podzimu stála v komůrce velká hliněná nádoba se sádlem,
moučnice byly čerstvě naplněné a do sklepa se ukládaly brambory z vlastního
políčka, někdy již při sněženi vykopávané.
Půda byla napěchována vonným senem. Petrolejové lampy stály vyleštěné na polici,
lucerny měly čistá skla a nové svíčky. Palivo připravuje dobrý hospodář již v létě,
denně naštípané dřevo skládá nedaleko vchodu do formy asi dvoumetrového úlu.
Včas přiveze z lesa chvojí, aby s ním obložil zdivo na větrné straně, dříve než se
ohlásí zima. Nezapomene na březové a vrbové proutí, ani na dřevěné špalíčky či
prkénka; je třeba košťat košíků, předmětů pro domácnost, hraček dětem pod
stromeček. Vybrané kousky dřeva jsou materiálem pro řezbářské práce a na
zhotovení betléma, jenž nesměl chybět ani v nejchudší rodině. Při často naivním
pojetí tématu byly tyto práce krásnou ukázkou lidového umění.
V takovém prostředí, za dlouhých zimních večerů, při přástkách a besedách oživly
bájné bytosti a právě tady jsem poprvé slyšel o Marcebile, bludné paní Krušných hor,
o které vyprávěla babička dychtivě poslouchajícím dětem.

Tato postava v některých rysech podobná Krakonošovi, vznikla v hlubokých hvozdech
strachem nasycenou fantazií našich předků, kteří si ještě mnohé přírodní zjevy
nemohli vysvětlit a připisovali je nadpřirozeným silám. V kraji vysoko položeném,
v zimě část od světa odříznutém, našly legendy o působení Marcebily vhodnou půdu,
přecházely z pokolení na pokolení obrazivostí vypravěčů časem vyšperkovány
a obohaceny vymyšlenými příběhy. Nebylo proto divu, že primitivní horalé kdysi na
existenci Marcebily věřili. Pole jejího působení se rozprostíralo od Božího Daru až
po Brandov a do Podkrušnohoří se dostala s rodinami, jež se za prací stěhovaly z hor
do města.
Báje o Marcebile šířená ústním podáním byla na Chomutovsku zaznamenána v roce
1863 jakýmsi Grohmannem asi v tomto znění:
„V lesích mezi Výsluním a Jelení horou stál zámek, jehož majitel měl krásnou dceru
jménem Marcebila. O její ruku se ucházelo mnoho mladých rytířů z okolí i z dalekých
krajů, avšak bez úspěchu, neboť ona naklonila své srdce rytíři Vítězslavu z Výsluní
Otec vystrojil okázalou svatbu a mnoho pánů a rytířů na svatbu pozval. Také rytíř
Kuneš z Jelení hory, jeden z odmítnutých ctitelů, se dostavil, ovšem ne s čistým
srdcem, myslel jen na pomstu. Příležitost k činu mu dal turnaj, uspořádaný na počest
novomanželů.
Kuneš se úmyslně střetl se svým bývalým sokem, rytířská hra se obrátila v krvavý boj
a skončila smrtí rytíře z Výsluní. Nešťastná nevěsta se vrhla na mrtvé tělo a bolestně
zvedajíc své ruce, svolala hroznou kletbu na vražedníka svého štěstí, jemuž se ve
zmatku podařilo uprchnout. Neušel kletbě, zdvihla se strašná bouře, při rachotu
hromů se otřásaly základní zdi hradu na Jelení hoře a jeho majitel v ohni blesků
zahynut. Nešťastná mladá žena chodila s vyhaslýma očima v místech, kde zažila
radostné a slunné dny a chodí tam ještě dnes, jit stará a utrápená, když už dávno
nestojí ani jedno z těch panských sídel... Na lukách blízko Výsluní byla často vídána,
obracela tam seno železnými hráběmi.
Dle pověsti vyprávěné v okolí Hory Sv. Šebestiána není Marcabila dcerou rytíře,
nýbrž starou pannou, která bydlela ve vesničce na hranici a dlouhá léta obstarávala
poselské služby. Jednoho zimního dne se z obvyklé cesty nevrátila. Druhý den ji našli
zmrzlou nedaleko silnice, od které ve vánici příliš brzy odbočila. Lidová víra
ji nenechala zemřít, osudně bloudí po horách.
Za RR Ladislava Kulhavá

ČTENÁŘI PÍŠÍ
HALLO Z NADACE ST. JOACHIM
Pokračování knihy „Stíny nad Krušnými horami II.“ má své vítěze
V loňském roce vypsaná literární soutěž o nejlepší povídky do knihy „Stíny nad
Krušnými horami II.“ má své vítěze. Těšit se tak můžeme na zajímavé povídky např.
od pana Luďka Kubáta, ostrovské rodačky Renaty Šindelářové, vycházející detektivní

hvězdy-Antonína Mazáče, tajemného Milana Tanera nebo kraslického rodáka Milana
Hlouška.
Vydání knihy je plánováno na začátek července a čtenářům bude opět prezentována
v dalším česko-německém literárním putování napříč Krušnohořím.
Jáchymovští se tak mohou těšit na povídku o nezdařilém atentátu na 1. prezidenta
Československa, Tomáše G. Masaryka, který v Jáchymově v roce 1930 oslavil své
narozeniny. Dále na povídku plnou napětí a zvratů od Renaty Šindelářové.
Více informací k pokračování knihy naleznete na www.stjoachim.eu.
Víte, kolikáté narozeniny v roce 1930 oslavil TGM v Jáchymově?
Vaši odpověď zašlete buď na mail info@stjoachim.eu nebo do zprávy na Facebook
Nadace St. Joachim, nejpozději do 30. 3. 2018. Vylosovaný výherce obdrží kromě
knihy „Stíny nad Krušnými horami“ jedno malé překvapení. 😊

Lada Lapinová Baranek

JÁCHYMOVSKÉ LESY
K městu Jáchymov patří území o rozloze 54,11 kilometrů čtverečních.
Kdybychom chtěli toto území obejít (jen velmi přibližně) po "hraniční čáře“ a náš
výšlap započali pod Radiumpalácem, v nadmořské výšce přibližně 560 metrů, bylo by
to skutečně "přes hory a doly". Od silnice, v místě kde do Jáchymovského potoka ústí
potok ze Suché, bychom šli západním směrem, lesem až k Popovské lípě. Dále přes
údolí Rudného potoka, který teče z Mariánské, přes sedlo mezi Oldříšským vrchem
a Vlčím hřbetem a přes Eliášovo údolí a potok až k penzionu "Švýcarská bouda" pod
Plešivcem. Tam by končily strmé výstupy a sestupy. Hranicí mezi Jáchymovským a
Abertamským katastrem je zhruba okraj lesa východně od Abertam a Hřebečné. Mezi
Rýžovnou a Mrtvým Rybníkem se hranice stáčí doprava a vede východním směrem

přes horní část Slatin k Božídarskému Špičáku a přes Národní přírodní rezervací
Božídarské rašeliniště k státní hranici s Německem. Od tamějšího silničního
kruhového objezdu bychom šli doprava až na vrchol Klínovce. Posledním úsekem
putování "po čáře" by byl sestup z Klínovce dolů, ale východně od Suché, až na
silnici pod Jáchymovem, odkud jsme vyšli.
Lesy byly v minulosti a jsou i nyní významným bohatstvím města. Mimo to tvoří
nenahraditelnou složku životního prostředí. Více, než 60 % Jáchymovska je
zalesněna. Jsou to převážně smrkové lesy. Méně je borovic a modřínů, zřídka se
vyskytuje jedle. Listnaté stromy, břízy, buky, javory, lípy a jiné, rostou spíše podél
silnic a cest, blíže u města a osad. Horské louky jsou zemědělsky využívány jenom
jako pastviny. Z některých luk se sklízí seno.
Ze 16. století: V Lindnerově Kronice je poznamenáno, že Šlikové darovali 15. srpna
1530 Jáchymovu les a pozemky k zajištění dostatku dřeva pro důlní činnost a pro
potřeby hradu. Listinou z 10. října 1547 udělil král Ferdinand I. Jáchymovu určité
"svobody" - výsady. V této listině je také psáno o hospodaření v lesích.
Nyní: Jáchymovské lesy spravuje společnost s ručením omezeným "Lesy
Jáchymov". Jednatelem je Ing. Robert Marschner. Město Jáchymov zastupuje
tříčlenná dozorčí rada. Starat se o les znamená plnit ohromný objem povinností. Není
to jen kácet vzrostlé stromy, dřevo prodávat a vysazovat nové sazenice stromků.
V terénu, který tvoří většinou strmé svahy, je každá práce a zejména těžba dřeva
obtížná a nebezpečná. Mnohdy není možné použít jiný způsob pro přibližování kmenů
na nejbližší překladiště, než "lanovkou", někdy je dokonce zapotřebí koňský potah.
Povinnosti organisace jsou, popsány takto: Hlavní činností organizace Lesy
Jáchymov je péče o les, vytváření předpokladů pro zachování a obnovu lesa, pro
plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
A také zachovat mimoprodukční funkce lesa - to je oblast, která zahrnuje zejména
soustavné naplňování základní potřeby ochrany lesa zvláštního určení z titulu
ochranných pásem zdrojů přírodních léčivých minerálních vod, posilování
ekosystémových schopností lesa a jeho celospolečenských funkcí tak, aby doplňovaly
stávající a vytvářely předpoklady pro nové aktivity vlastníka v oblasti lázeňství,
rekreace a sportu. Lesy Jáchymov zastupují vlastníka při účasti ve státních
a evropských dotačních programech. Zajišťují lesnickotechnické meliorace, hrazení
bystřin, správu drobných vodních toků a vodohospodářských děl a správu, ochranu
a údržbu svěřených objektů (většinu vody z této oblasti odvádí tři potoky:
Jáchymovský s potokem ze Suché ze západní oblasti Klínovce a z údolí na jih od
Božího Daru, Rudný z Mariánské a Eliášův ze stejnojmenného údolí i z jezírek nad
Jáchymovem a částečně i z rašeliniště). Vykonávají odbornou správu lesů, to je
činnost odborného lesního hospodáře i ochrannou službu v lesích vlastními lesními
a mysliveckými strážemi, protože vykonávají také na všech honebních pozemcích
města Jáchymova právo myslivosti. A hospodaří, dle Lesního zákona è. 289/1995
Sb., na svěřených pozemcích. Jejich koncepční i operativní činnosti směřují k trvale
udržitelnému hospodaření v lesích Města, k posílení stability a produkční schopnosti
lesních porostů a k dosažení maximální realizace užitků a požitků z lesních pozemků.
Do ochrany lesů patří kompletní péče o zdravotní stav lesa jako celku, což zahrnuje
též doplňování chybějících živin, kontrolu hmyzích škůdců i činností s tím spojené.
R. Eisenstein

HASIČI JÁCHYMOV
V únoru se děti kolektivu mladých hasičů zúčastnily již tradičního zimního tábora.
V letošním roce jej strávily na chatě Biatlonového střediska na Eduardu. Na táboře
bylo celkem 34 dětí z celého Karlovarského kraje. Staralo se o ně osm dospěláků.
Počasí nám velmi přálo, sluníčko i hřálo a tak od deseti hodin ráno se lyžovalo,
bobovalo, chodily také na noční lyžování a jedenkrát byly na nočním lyžování
v Potůčkách. Pořádaly se výlety po okolí a hrála spousta her. V chatě byla také
tělocvična, kde se trávily večery při vybíjené, diskotéce, sportovních soutěžích.
Odpočinek děti trávily malováním, gumičkováním, vytvářením různých ozdob
z korálků. Připraveny pro ně byly také soutěže ve stylu „Riskuj“ a „AZ Kvíz“, tak jak
je znáte z televize, ale s požární tématikou. Ve čtvrtek byl odpočinkový den a tak jsme
celé odpoledne strávili v Karlových Varech v bazénu na tobogánu ve vířivce a v páře.
Tábor si děti užily a některé si již zamlouvaly termín na příští rok.
V současné době se připravují v jáchymovské tělocvičně na jarní závody a halový
pohár ČR v jednotlivcích. V únoru se děti zúčastnily prvních letošních halových
závodů v Sokolově a nevedly si vůbec špatně. V kategorii přípravek se umístil Vašík
Lebeda na místě prvním a Helenka Hradilová na místě třetím. V mladší kategorii se
v kategorii chlapců na třetím místě umístil Jiří Frai
a dívky na čtvrtém místě Jitka Kneiflová, šesté
místo Karolína Otiepková, osmé místo Magdalenka
Peteříková. Starší kategorie se umístila takto:
v kategorii chlapců zvítězil Kamil Plaček a děvčat
v první desítce jsme měli dvě, osmé místo Pavla
Petříková, devátá byla Sára Brachová a v první
dvacítce se umístila poté Jitka, Monika, Sandra a
Veronika. Konkurence byla veliká a přechod
z mladší kategorie do starší je také znát.
Zastoupení jsme měli také v dorostu a tam se na
prvním místě umístil Fanda Trefný, třetí místo
patřilo Kamilovi Plačkovi. V dorostenkách na
třetím místě skončila Tereza Diedeková a na
šestém místě s premiérou v dorostu se umístila
Sára Brachová.
Jednotka má za sebou malé rozloučení s Liazkou,
kdy byla převezena do garáže ve Stanovicích a po
schválení převodu ZM bude právě ve Stanovicích dosluhovat svou službu v jednotce.
Do výjezdu byl dán Mercedes Atego se kterým jsou prováděny kondiční jízdy
a seznámení řidičů s novou CAS. 13. 2. 2018 měl Mercedes první výjezd na pomoc
při přistání vrtulníku a přenos pacienta. Kondiční jízdy musí absolvovat také řidiči na
čtyřkolce. Začalo pravidelné školení výjezdové jednotky a přihlášení do kurzů
pořádaných HZS Karlovy Vary.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

