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 Pohádkový les 2019
 Fotbalový turnaj

Z města

z titulní strany

CO BYLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
Setkání partnerských měst
26. dubna 2019 se v Jáchymově konalo
setkání partnerských měst Jáchymov a
Schneeberg. Jsou to dva roky, kdy tato
města uzavřela partnerství. Setkání začalo
přivítáním v půl desáté a poté byla pro
hosty připravena návštěva dolu Svornost,
Štoly č. 1, následoval oběd a po obědě
návštěva v muzeu – Královské mincovně.

Odpolední program, věnovaný široké
veřejnosti, začal v 15.00 hodin v parčíku
před radnicí. Celé odpoledne moderoval
pan Petr Fiala, viděli a slyšeli jsme děti
z pěveckého souboru ZŠ Jáchymov pod
vedením paní Kateřiny Kalvasové
a skupiny Domu dětí a mládeže
Čankovská 9 z Karlových Varů pod
vedením pana Pavla Hudy, který celou
akci také ozvučil. Všechna vystoupení
byla velice příjemná. Při zvuku „Ódy na
radost“ jáchymovští horníci z dolu
Svornost vztyčili partnerské vlajky obou
měst a vlajku České republiky. Pro

všechny přítomné připravily paní
kuchařky ze školní jídelny malé, ale
chutné občerstvení. Oba starostové
vyjádřili ve svých projevech radost ze
současné spolupráce, zavzpomínali na
společné již konané akce a těší se další.
Za MKKIC Anna Plačková

z titulní strany

Z města

Otevírání mlýnků
Druhou květnovou neděli se konal již
dvacátý ročník Otevírání mlýnků. Počasí,
jak již bývá většinou zvykem, mlýnkům
nepřálo, byla zima a pršelo. Přesto se
našlo cca 100 návštěvníků, kteří do Údolí
zavítali. A určitě nebyli zklamaní.
Byly pro ně připraveny stany, pod
kterými se mohli schovat, ale všichni
přišli
připraveni
v
pláštěnkách
a s deštníky. Do soutěže byly přihlášeny
dva krásné mlýnky, které byly po zásluze
oceněny. Návštěvníci zhlédli velice
příjemnou pohádku v podání „Malého

dramaťáčku“ z
DDM Čankovská
9 v Karlových Varech s názvem Setkání
u Aničky, malá obměna Červené
Karkulky. K poslechu a také na přání
účastníků zahrála kapela 3P Band.
Občerstvení připravili členové SDH
Jáchymov. Kdo přišel i v tomto počasí,
nelitoval. Na závěr také zasvítilo
a vytrvalce zahřálo sluníčko.
Za MKKIC Anna Plačková

Z města

MěÚ

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
9. zasedání rady města ze dne 18. dubna 2019:
 schválila SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI č. EP12-0002533/1/VB „Jáchymov, KV, Havlíčkova, park. Duk. Hr., kVN“ mezi
Městem Jáchymov a ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
 schválila úpravu provozní doby IKC Jáchymov
 souhlasí s pořádáním automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
Krušnohorský pohár a s tím i spojenou částečnou uzavírkou MK II. tř. 4b ul. Na
Svornosti, přes ul. Hradiště v části N. Město až po křižovatku silnice III/22137
Mariánská-N. Město, dne 25. 5. 2019 od 08:00 hod. do 18:00 hod
10. zasedání rady města ze dne 2. května 2019:
 schválila příspěvek na lázeňskou sezonu 2019 pro společnost Léčebné lázně
Jáchymov, a.s. dle předložené žádosti ve výši 30.000,- Kč, a to formou účelové
neinvestiční dotace
 schválila příspěvek pro společnost Linka bezpečí, z.s. ve výši 2.000,- Kč na rok
2019 dle předložené žádosti, a to formou daru
 schválila cenovou nabídku firmy Borry Build s r.o. ve výši 65 537,48 Kč včetně
DPH, na dokončovací práce a nátěru Keim na kalvárii a pověřuje OHS vystavením
objednávky
 schválila podání přihlášky do soutěže Stavba Karlovarského kraje pro rok 2019 pro
akci: Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy
a pověřuje OHS připravit příslušné podklady a starostu města přihlášku podepsat
 schválila s platností od 1. 5. 2019 bezplatný odběr velkoobjemového odpadu ve
sběrném dvoře v Jáchymově pro občany trvale žijící v Jáchymově
 schválila Smlouvu o poskytování práv při budování zdroje Manuscriptorium,
uzavřenou mezi Městem Jáchymov a Národní knihovnou ČR Praha, na poskytování
licence k užívání dat za účelem jejich začlenění do databáze Manuscriptoria
(latinská škola)
Zpracovala: Hynková

DOVOLENÁ LÉKAŘŮ
MUDr. Handrychová Erika
Plánovaná dovolená v naší ordinaci proběhne ve dnech 10. 6. - 21. 6. 2019.
MUDr. Cikhardtová Jaroslava
Plánovaná dovolená v naší ordinaci proběhne ve dnech 8. 7. – 26. 7. 2019.
Zajistěte si v předstihu dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

oznámení

Z města

PODĚKOVÁNÍ – reakce
čtenářky

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2019
PROHLÍDKY ČERVEN

Poděkování?
Ráda bych reagovala na článek
„Poděkování“, který byl otištěn ve
Zpravodaji města Jáchymov v měsíci
květnu a byl věnován Službám Jáchymov,
spol. s r.o.
Když jsem si článek přečetla, musela
jsem se ujistit, že bydlím v Jáchymově
v Krušných horách a ne v Jáchymově
(Velká Bíteš) nebo v Novém Jáchymově
(Beroun).
Některé pasáže jsou opravdu úsměvné.
Nebudu dlouze rozepisovat, co u mne
vyvolalo úsměv a údiv. Pouze použiji
citát“ Marca Tullia Cicera
„Není trapnější hloupost, než dutý zvuk
krásných a vznešených slov, která však
postrádají myšlenku a znalost.“
Mgr. N. Semivanová

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne
19. 6. 2019 od 16 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Jáchymov (v přízemí
budovy).

ZASEDÁNÍ ZM
VIII. veřejné zasedání zastupitelstva
města se koná dne 26. 6. 2019 od 15
hodin v zasedací místnosti MěÚ
Jáchymov (v přízemí budovy).

Navštivte nejstarší dochovanou raně
renesanční stavbu našeho města. Špitální
kostel postavený v letech 1516 - 1520
nebyl jako jedna z mála budov zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století.
Zaujme vysokou sedlovou střechou
krytou šindelem ze 16. století a vzácným
oltářem z dílny Lucase Cranacha.
V prostorách kostela se nachází výstava,
která zachycuje Jáchymov na historických
fotografiích.
V červnu se konají prohlídky ve dnech:
6. 6., 13. 6., 20. 6. a 27. 6. 2019.
Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou
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
Těšíme se na Vaši návštěvu

Z města

oznámení

KOMPOSTÉRY
Městský úřad Jáchymov informuje
občany, kteří si v loňském roce požádali
o kompostér, že město Jáchymov
obdrželo dotaci v požadované výši
a v současné době probíhá výběrové
řízení. Po uzavření a vyhodnocení
výběrového řízení má firma, která
vyhraje výběrové řízení, ve smlouvě
podmínku dodání kompostéru do
tří měsíců od podepsání smlouvy.
Věříme, že vše proběhne v pořádku
a během letních měsíců budou žadatelé
vyzváni k vyzvednutí kompostérů. Další
potřebné
informace
budou
včas
zveřejněny v Jáchymovském zpravodaji
a na úředních deskách města.

KONTEJNERY NA OLEJ
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že
v měsíci květnu rozmístil na vybraných
stanovištích pro separovaný odpad 4 kusy
120 litrových červených kontejnerů na
použitý olej z kuchyní. Do kontejnerů
patří všechny rostlinné fritovací oleje,
které musí být uloženy v uzavřených
nádobách. Do kontejnerů se nesmí
ukládat motorové a další oleje, které patří
na sběrný dvůr.

školní noviny

Z města

ČARODĚJNICE ZE ŠKOLKY
V úterý 30. dubna, tak jako každý rok,
i letos vyrazily děti z mateřské školy do
města v převlecích za malé i velké
čaroděje a čarodějnice.
Nejmenší děti ze třídy Sluníček se vydaly
do Domu s pečovatelskou službou. Zde
na ně čekaly babičky, kterým děti bez
ostychu odříkaly několik zaklínadel
a předaly každému drobný dáreček. Tím
si Sluníčka vysloužila spoustu sladkých
odměn, za které ještě jednou moc
děkujeme!

Starší děti ze tříd Berušek a Kytiček
navštívily lázeňské sanatorium Akademik
Běhounek, kde je s nadšením přivítali
lázeňští hosté. I zde malí čarodějové
a čarodějnice kouzlili ze všech sil, aby
přičarovali všem hodně zdraví, radosti
a dobré nálady. Za to je čekalo sladké
pohoštění a kopa dobrot, za které
děti radostně děkovaly.
Slunečné počasí nám přálo, všichni jsme
si čarodějnický den moc užili a už nyní se
těšíme na příští rok!
Kolektiv učitelek

Kultura

muzeum

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
radonového 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 út-ne 10-18 hodin
www.kvmuz.cz
PŘEDNÁŠKA: Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské
reformace, sobota 15. 6. 2019, začátek v 17.00 hodin.
Historik a filosof Petr Hlaváček představí životopisnou knihu o Johannu Mathesiovi, od
jehož narození uplyne 515 let. Wittenberskou reformaci čili luteránství lze označit za
skrytý proud českých duchovních dějin, který však výrazně ovlivňoval náboženské,
kulturní a intelektuální klima českých zemí. Stěžejním reprezentantem této svébytné
reformační tradice byl právě Johannes Mathesius (†1565), luteránský farář
v krušnohorském Jáchymově, teolog a učenec humanistické orientace, jehož životní příběh
a dílo jsou v české historiografii i v prostředí křesťanských církví poněkud opomíjeny.
Kniha je koncipována jako kulturně-historický esej, v němž jsou představeny Jáchymov
a Krušnohoří jakožto specifická kulturní krajina, jedno z významných ohnisek evropských
reformací v česko-saském hraničím prostoru. Zároveň se lze v publikaci zevrubně
seznámit právě s osobností Johanna Mathesia, který během čtvrtstoletí svého působení
v Jáchymově, v úřadu rektora městské školy a posléze faráře, přispíval k intelektuální
a spirituální formaci celého česko-saského Krušnohoří období raného novověku.

knihovna

Z města

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 27. 6. 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 30. 6. 2019
od 13,00 do17,00 hod.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU
Judy Leigh: Ještě to nebalím,
vzkazuje babička
Nikdy není pozdě a vždy
stojí za to vydat se na
cestu, to je poselství Judy
Leighové. Troška humoru
nejen
pro
fanoušky
Stoletého staříka.

Barbara Cantini:
Mortina a protivný bratranec
A trocha nekonvenčního
humoru i pro mladší
čtenáře, tentokráte o zmizení tety Neboženky…
Strašidelně úspěšné do brodružství od Barbary
Cantini.

VU3V v Ostrově
S našimi studentkami Virtuální univerzity třetího věku jsme se zúčastnily slavnostního
závěrečného semináře v Ostrovské knihovně, které tímto děkujeme za krásný program.
Blahopřeji všem studentkám a těšíme se na příští semestr.
Vaše knihovnice

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
BĚHOUNEK

LEDECKÁ DUDÁCKÁ

sál
4. 6. úterý
v 19.30 hod.

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.
Vstupné 140,- Kč

CURIE

LÁSKA JE PRÝ JAKO MOŘE

kavárna
6. 6. čtvrtek
v 19.30 hod.

večer plný milostných písní (O sóle mio, Mamma, Santa
Lucia, Con te partiro), Jozef Brindzák - tenor, flétna.
Jaroslav Sitár - kytara.
Vstupné 140,- Kč

KOSTEL
SV. JÁCHYMA

PERLY
BAROKA
(VARHANNÍ
KONCERT
SE
SOPRÁNEM) Slavné skladby mistrů baroka zazní v podání

7. 6. pátek
v 19.30 hod.

předních českých umělců. Michaela Káčerková - varhany,
Terezie Švarcová – soprán. Program: J. S. Bach,
G. F. Händel, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi.
Vstupné 230,- Kč

CURIE

WHITNEY HOUSTON A FILMOVÉ MELODIE

kavárna
11. 6. úterý
v 19.30 hod.

hudební vzpomínka na jednu z nejúspěšnějších světových
zpěvaček. Uslyšíte známé songy od Whitney Houston
a filmové melodie. V podání Stanislavy Tóthové, klavírní
doprovod Josef Škulavík.
Vstupné 140,- Kč

ALTÁNEK V PARKU

KONCERTNÍ TRIO KATKA & HENRY & JAN

14. 6. pátek
v 15.00 hod.

koncertní trio s neobyčejně širokým repertoárem,
mimořádnou odbornou erudicí a schopností překvapit
posluchače.
Vstupné zdarma

BĚHOUNEK

EVA HENYCHOVÁ

sál
18. 6. úterý
v 19.30 hod.

Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek - tenor,
Vladimír Strnad – klavír. Na programu F. Lehár, R. Friml
a další.
Vstupné 180,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
RADIUM PALACE

ŠANSONY K POCTĚ EDITH PIAF

sál
20. 6. čtvrtek
v 20.00 hod.

Zpěvačka a šansoniérka Marta Balejová, klavírní doprovod
Doc. Mgr. Jiří Hošek.
Vstupné 150,- Kč

ALTÁNEK V PARKU

S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA

21. 6. pátek
v 15.00 hod.

Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO
HARMONIKA - Josef a Renáta Pospíšilovi z Plzně.
Vstupné zdarma

KOSTEL
SV. JÁCHYMA

21. 6. pátek
v 19.30 hod.
RADIUM PALACE

terasa
22. 6. sobota
v 19.30 hod.

BARVY VARHAN – VARHANNÍ KONCERT

Královský nástroj a jeho nekonečné zvukové bohatství se
představí ve slavných i méně známých varhanních
skladbách. Program: J. S. Bach, J. Brahms, C. Franck,
L. Janáček.
Vstupné 190,- Kč
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ
VEČER s varietním vystoupením Street Hard Workers.

K poslechu a tanci hraje Jindřich Volf ml. a zpívá vynikající
česká popová a jazzová zpěvačka Kateřina Bodláková.
Vstupné zdarma

CURIE

DIXIELAND MESSENGERS PRAHA

kavárna
25. 6. úterý
v 19.30 hod.

Původní improvizovaný americký dixieland.
Vstupné 140,- Kč

RADIUM PALACE

MY WAY... (MOJE CESTA...) HONZA
JAROMÍR HELEŠIC A TOMEŠ SMETANA

sál
27. 6. čtvrtek
v 20.00 hod.

JAREŠ,

Mimořádný koncert nevidomého zpěváka a klavíristy Jana
Jareše. Uslyšíte skladby legend populární hudby jako Elvis
Presley, Frank Sinatra, Elton John a další.
Vstupné 140,- Kč

ALTÁNEK V PARKU

BLUETET – BLUEGRASS BAND

28. 6. pátek
v 15.00 hod.

Bluegrassová skupina z Karlových Varů hraje tradiční
bluegrassové standardy, vlastní tvorbu a swingově laděné
skladby. Vstupné zdarma

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
3. 6. pondělí
a
17. 6. 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

BĚHOUNEK

JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB

sál
3. 6. pondělí
v 19.30 hod.

Jak omezit dopad chemických léků na lidský organismus. Na
programu jsou i ochutnávky a zajímavý chemický pokus.
Přednáší Ing. Klára Fialová.
Vstup volný

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM

sál
10. 6. pondělí
v 19.30 hod.

Co vše Jáchymov dal světu. Jáchymov nebyly pouze
minerály, stříbro, uran, tolary. Přenáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

BĚHOUNEK

JAK SI UDRŽET ČI ZLEPŠIT IMUNITU
VYPJATÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

sál
17. 6. pondělí
v 19.30 hod.

PŘI

V přednášce se dozvíte, jak lze výživou ovlivnit vaše zdraví,
jak se vyznat v potravinových doplňcích na trhu a jejich
kvalitě. Zejména probereme funkční houbu ReiShi a její
dopad na imunitu, regeneraci jater i její příznivé výsledky
v onkologii. Čekají Vás praktické ukázky i ochutnávky.
Přednáší Ing. Klára Fialová.
Vstup volný

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

DIVADLO
KULTURNÍ DŮM

S R N K Y - Docela ujetá komedie

sál
28. 6. 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

kino

Společenský život

Sport

Stáj Prima Horseland z.s.

Z ČINNOSTI KLUBU
Stává se již pomalu tradicí, že vás jednou
za rok informujeme o činnosti našeho
klubu a o jáchymovských děvčatech,
která k nám pravidelně dochází. V květnu
proběhl již tradiční, letos jubilejní,
X. ročník, Májového Prima Cupu.
Nebudu se dlouze rozepisovat a rovnou se
pochlubím, že v májovém pětiboji,
v kategorii s vodičem, vyhrála na plné
čáře Terezka Tesařová s koněm
„Hromík“. V kategorii již zkušených

jezdců skončila na krásném 5. místě
Kristýnka Šikýřová s klisnou „Delu“
a Lucka Javůrková s koněm Mistrál 6
vybojovala 1. místo ve First Riddenu,
3. místo v mladém vystavovateli a ve
skupině skončila na nádherném 2. místě.
Děvčata, moc gratulujeme. Musíme také
poděkovat za milý sponzorský dar panu
Lepičovi z Jáchymova, který věnoval pro
celkového vítěze Cupu velký pytel
suchého pečiva.

Stáj Prima Horseland.z.s.

Sport

Ve dnech 18. a 19 května se zúčastnila Lucka Javůrková s koněm Mistrál 6 dvoudenních
závodů ve Staré Roli - Jarní drezurní pohár ČJF a Memoriál MUDr. Mileny Válové.
Podařilo se jí vyjet poslední potřebnou kvalifikaci na MČR pony jezdců, kdy v drezurní
úloze DU-B získala neuvěřitelných 66,538 %. V úloze DU-A získala, s jednou chybou,
62,273 %. Oba tyto výsledky jsou započítávány do kvalifikačního kola Národního
drezurního poháru, kde Lucka momentálně startuje z první pozice. MČR pony se
uskuteční koncem srpna v jezdeckém areálu Zduchovice a finále Národního drezurního
poháru v září v Hradišťku. Tato dvojice bude naši stáj a město Jáchymov reprezentovat
v drezurních soutěžích po celou sezonu na různých místech republiky. Držíme palce
a věříme, že se tato dvojice neztratí.
Za Stáj Prima Horseland z.s., Petra Javůrková

Z města

hasiči

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Květen byl pro nás začátkem venkovní
sportovní sezony. Začali jsme Krajskou
ligou 4. května v Útvině. Byla zima,
pršelo, ale to nás od bojovnosti
neodradilo. Na start jsme postavili dvě
družstva, starší a mladší. No ale vůbec
jsme nezačali špatně. Mladší se umístili
na štafetě dvojic na třetím místě a požární
útok dali z druhého místa. Celkově si do
Krajské ligy připsali tři body. Starší měli
na štafetě dvojic také třetí místo, ale díky
protivětru na útoku se umístili na místě
pátém. Do ligy si zatím zapsali pět bodů.
Čím méně bodů, tím lépe, vítězem se
stává to družstvo, které získá co nejmenší
počet bodů z pěti závodů. Celkem je
závodů v lize osm. Dvanáctého května
jsme v plném počtu vyrazili na závody do
Sadova. Tady se nám ale vůbec nedařilo.
Po pádu Pavly z kladiny, která se zvedla
a běžela dál (smekám před ní), skončilo
starší družstvo ve štafetě na šestém místě
a po požárním útoku opět na pátém místě.
Mladším družstvům se také nedařilo, obě
štafety měly diskvalifikované a umístily
se na místě devátém, v požárním útoku
družstvo jedna obsadilo šesté místo
a druhé družstvo místo desáté. Přípravka
na štafetě doběhla pro druhé místo a na
útoku skončila na místě čtvrtém. Nyní
čeká starší družstvo a mladší družstvo
jedna tréninkové soustředění a 25. 5. – 26.
5. okresní kolo, tak snad tu smůlu
prolomíme.
Dospěláci pomáhali na mlýnkách, nyní
připravují hasičárnu pro volby do EU,
pracuje se také na údržbě požární
zbrojnice, kam hodně zatéká, a proto se
opravovala střecha, zatím hlavně nad
kotelnou. Ženy pokračují v přípravě na
okresní a krajské kolo v požárním sportu.

Svou přípravu po okresním kole začnou
také dorostenci a dorostenky.

Členové jednotky pokračují spolu se
členy SDH v opravě a údržbě hasičárny,
techniky a provádějí kondiční jízdy.
V sobotu 18. 5. 2019 předvedli na hotelu
Berghof ukázku pro děti s požární
technikou. V květnu měla jednotka jeden
výjezd.

Za SDH Anna Plačková

hasiči

Z města

Z města

skauti

„JÁCHYMOVSKÉ PEKLO“
V netradičním termínu předposlední
květnové soboty jsme se opět zúčastnili
pietního setkání politických vězňů
„Jáchymovské
peklo“.
U
„Brány
svobody“ před kostelem sv. Jáchyma a sv.
Anny jsme také my položili květiny
a poklonili se památce politických vězňů.

To, že je účastníků – přímých pamětníků,
každým rokem méně a méně, je logické.
Bohužel, ubývá i ostatních návštěvníků.
Možná to není všem po vůli, ale toto
neslavné období jáchymovské historie
nesmí být zapomenuto!

Informace o naší činnosti naleznetete na facebooku: arnikajachymov. Fotografie pak ve
střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth, vedoucí střediska
Z města

kultura

GALERIE NÁVRATŮ
Již jen v červnu můžete navštívit GALERII NÁVRATŮ, kde vystavují své práce žáci
jáchymovské školy. V tomto školním roce jste mohli zhlédnout celkem pět výstav.
Červnová je věnována krásným papírovým výtvorům, které zhotovily děti z MŠ.
Budeme se těšit na vaši návštěvu a po prázdninách budeme ve výstavách opět pokračovat.

školní noviny

Z města

ŠKOLNÍ VÝLET 5. TŘÍDY
Žáci 5. třídy zdejší Základní školy M. C.
Sklodowské Jáchymov se koncem měsíce
dubna pod vedením paní učitelky
Málkové vydali na krásný sobotní výlet
do Kadaně. Dnes děti nechtějí příliš
sportovat, ale dětské sportovní centrum je
zde opravdu výjimečně zdařilé.

Žáci
byli
překvapeni
množstvím
sportovních aktivit, které se zde
nacházejí. Dokonce si tady mohli zajezdit
i na autíčkách. Čtyřhodinový pobyt byl
plně vyčerpávající, samotná akce však
trvala od ranních 10 hodin.

Od Lázní Jáchymov jsme jeli autobusem
do Ostrova, odtud vlakem do Kadaně –
Prunéřova, kde jsme přestoupili na malou
lokálku do Kadaně – město. I toto byl pro
děti zážitek. Vrátili jsme se v 19 hodin
zpět do Jáchymova naprosto spokojeni.
Těm, kteří mají malé děti, můžeme
návštěvu dětského centra nazvaného
„Svět dětí“ vřele doporučit.
M. Málková, třídní učitelka

Předplatné Jáchymovského zpravodaje
lze domluvit v Informačním centru Jáchymov tel.: 353 811 379

Placená inzerce/ostatní

připravujeme

SLUŽBY PRŮVODCE – NOVINKA v IKC
Od května je nově možné využít služby průvodce městem. Vybrat
si můžete z několika okruhů:
„Šlikovka“ základní + rozšířená o pracovní tábor Svornost / cca 3 km
Radonová stezka základní + 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. 6 lidí.
Tel.: 353 811 379, ic-jachymov@volny.cz. Cena za osobu 50,- Kč.

Prohlídky

mohlo by vás zajímat

Z města

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Ústředna (sekretariát) – pí Hynková
Podatelna – pí Hynková
FAX

353 808 111
353 808 126
353 808 112

Policie Jáchymov
Jednotka SDH
Základní škola
Školní jídelna
MŠ Jáchymov
Lesní úřad
Služby Jáchymov
Knihovna - pí Pašková
Infocentrum – pí Plačková
IKON – p. Radakovič

735 788 291,353 811 158
353 811 292, 725 056 518
353 811 505
353 811 297
608 163 304
353 811 211
353 811 283, 721 580 365
353 808 122
353 808 128, 353 811 379
353 808 124

Ostatní
Pošta
Muzeum
Štola

954 236 251
721 580 365
601 289 121

INZERCE ve Zpravodaji města
Inzerci zašlete na email ic-jachymov@volny.cz s vašimi fakturačními údaji (jméno
a příjmení, název PO, sídlo, IČ, adresa a v jakém formátu si přejete inzerovat).
1/4 stránky 200,- Kč + 21% DPH, 3/4 stránky 600,- Kč + 21% DPH,
1/2 stránky 400,- Kč + 21% DPH, 1/1 stránky 800,- Kč + 21% DPH,
barevná inzerce + 50%

Máte zájem vydat článek?
Článek by neměl přesahovat 1 stranu A4, velikost písma 14.
Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.
Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do článku, pošlete je v příloze
zvlášť v co nejlepší možné kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.
Článek pošlete na e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. v měsíci. Články došlé po uzávěrce nebudou
zveřejněny!

Z města

historie/kultura

léčebné lázně

Placená inzerce
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