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JÁCHYMOVSKÝ
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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 slovo starosty města
 informace z města
o Svoz odpadu
 kulturní program
o Pochod O jáchymovský tolar
o Drakiáda
o Den seniorů
o Den stromů
o Nohejbalový turnaj
o Stezka duchů na Šlikovku
o Strom republiky
 ostatní články
o Strom pro Olgu Havlovou
o Hasiči Jáchymov
o Skauti Jáchymov

VÍTE ŽE?
Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem a zimou.
V klimatických podmínkách mírného pásu se právě na podzim sklízí většina úrody
a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. Pod
pojmem podzim si vybavíte nejspíše pouštění draků, sběr ovoce nebo sbírání listí.
Astronomický
podzim
začíná
podzimní rovnodenností
–
na
severní polokouli kolem 23. září, na jižní kolem 21. března a končí zimním
slunovratem – 21. prosince, resp. 21. června.
V
meteorologii
jsou
souhrnným
termínem
podzim
označeny
měsíce září, říjen a listopad (březen, duben a květen na jižní polokouli). Listí má
oranžovou barvu a opadává.
Podzim často vytváří v přírodě úchvatné barevné scenérie. Tyto barevné krajinné
scenérie nezůstávají stranou zájmu lidí a vzbuzují čilý sezónní turistický ruch.
Na podzim v mnoha zemích začíná školní rok. Je to dáno historickými důvody, kdy
děti běžně pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve když bylo sklizeno, mohly chodit
do školy.
Redakční rada
Text převzat z: https://cs.wikipedia.org
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
za pár dní proběhnou komunální volby, ve kterých sami rozhodnete o dalším
směřování města. Zda se rozhodnete pro další období bez mimořádných turbulencí
či zvratů, nebo naopak se rozhodnete pro změnu. Je to jen na Vás.
Abych nebyl nařčen, že jsem Zpravodaj „zneužil“ pro svou volební kampaň, tak
jen pár informací, které v těchto dnech, pochopitelně mimo volby, městem hýbou.
Blíží se zima, a co se bude dít dál s rozkopaným městem? Práce na rekonstrukci
Žižkovy ulice spějí ke svému závěru a budou vcelku v pohodě ukončeny. Kalvárie
a opěrka v ul. B. Němcové - zde jsou práce pozastaveny, čekáme na dopracování
projektových dokumentací. Poté budou práce opět pokračovat. Případné přerušení do
jara příštího roku není problémem, protože se běžného života Vás až tak nedotýkají.
Největší úskalí vidím s dokončením stavby Revitalizace nám. Republiky. Vlivem
celé řady neočekávaných událostí (archeologické nálezy, nepředpokládané přeložky
vodovodního a kanalizačního řádu apod.) jsou práce v časovém skluzu. V těchto
dnech zpracovává dodavatel stavby úpravu časového harmonogramu. Nicméně Vás
mohu již v této chvíli ujistit, že práce budou eventuálně přerušeny ve stavu, který
umožní zimní údržbu komunikace i chodníků. Bez této podmínky nemůže Ředitelství
silnic a dálnic a pochopitelně ani město prodloužení termínu akceptovat. Přesto
věřím, že příroda bude milosrdná a umožní dodavateli stavbu v polovině listopadu
dokončit.
Během provedených zemních prací bylo v areálu Služeb uloženo velké množství
žulových kostek, desek a obrubníků. Po vyjasnění vlastnických poměrů jsme
v současných dnech přistoupili k jejich vytřídění. Vzhledem k tomu, že je mezi Vámi
o tento materiál velký zájem, chceme tomuto zájmu vyjít vstříc a část, případným
zájemcům, prodat. Přednost budou mít občané Jáchymova. Část bude také použita
zpět ve městě. Protože Váš zájem vítáme, stanovili jsme cenu, která je velice příznivá:
3,- Kč za kostku a 100,- Kč za bm obrubníků + 21 % DPH. Opravdu budeme rádi,
když uvedený materiál skončí zpět v městě.
Prodej má na starost p. Věchet, tel. 353 811 283.
To už je pro dnešek vše a ve volbách Vám přeji jen správná rozhodnutí 

Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
19. zasedání rady města ze dne 4. září 2018:
 schválila harmonogram svozu v měsíci říjnu dle předloženého harmonogramu.
Svoz zajistí Služby města spol. s r.o.
 vzala na vědomí návrh obsahu změny č. 4 územního plánu Jáchymov, který
je předmětem přílohy č. 1 tohoto materiálu
 doporučila ZM schválit nabídku firmy SaM na realizaci 9 kanalizačních
přípojek a jejich napojení do kanalizačního řadu na náměstí Republiky
v Jáchymově
 odložila do příštího jednání projednání pravidel pro poskytování příspěvku na
kastrace koček chovaných v domácnosti a pravidla pro poskytování příspěvku
pro kastraci toulavých koček
20. zasedání rady města ze dne 17. září 2018:
 schválila zakoupení kotle zn. Benekov C 51, 50 kW do hasičárny
 schválila Pravidla pro poskytování příspěvku na kastrace koček chovaných
v domácnosti a pravidla pro poskytování příspěvku pro kastraci toulavých
koček
 vzala na vědomí změnu hodin pro veřejnost u pobočky České pošty
v Jáchymově
 vzala na vědomí výpověď z Rámcové smlouvy řešící odchyty a první pomoc pro
zatoulaná a opuštěná zvířata nalezená v k.ú. Jáchymov, která byla uzavřena
s p. Petrem Prokešem – záchranná a odchytová služba pro zvířata, Náměstí
ČSM 690, Chodov
21. zasedání rady města ze dne 21. září 2018:
 doporučuje ZM schválit nabídku firmy Eurovia CS, a.s. Národní 138/10,
110 00 Praha, IČO: 45274924, na stavbu Revitalizace historického jádra
města na nám. Republiky v Jáchymově, etapa 3 B
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci projektu
Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 – Vybavení expozice
knihovny latinské školy, firmu REVYKO s.r.o. se sídlem Vídeňská 405,
Praha 4, IČO: 49245651 za cenu 2 790 285,90 Kč
 zrušila veřejnou zakázku Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 Vybavení expozice knihovny latinské školy, část 2 – audiovizuální technika,
a to z důvodu nepodání žádné nabídky
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
TERMÍNY AKCÍ DO KONCE ROKU 2018
U této události najdete data akcí plánovaných do konce roku 2018. Akce jsou
připraveny ve spolupráci IKC Jáchymov, Město Jáchymov a Kulturní komise města
a schvalovány jsou vždy v říjnu roku předchozího. Věříme, že si z programu vyberete.
Budeme se na Vás těšit. Pokud máte chuť spolupracovat, tak jste vítáni (stánek,
strašidlo, dobré nápady a další). Zrušení akce, změna termínu i času možná.

DOVOLENÁ MUDr. HANDRYCHOVÉ
Plánovaná dovolená v naší ordinaci je 27. 9. 2018 a 8. 11. 2018. Dále upozorňujeme,
že v úterý 9. 11. 2018 budeme ordinovat jen od 7.30 do 9.30 hod.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Erika Handrychová

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu 2018 v určených sobotách
a stanovených 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 den svozu určený pro
jednotlivé ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov jej odvezou. Případné ukládání
odpadů v předstihu před domem může být považováno za černou skládku
a
následně
sankciováno
přestupkovou
komisí
MěÚ
Jáchymov
(Upozorňujeme, že hodiny svozu jsou orientační.).

Den

Hodina

Plán svozu - název ulice

13. 10. 2018

800 - 900

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

13. 10. 2018

900 - 1000

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův
Vrch

13. 10. 2018

1000 - 1200

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

13. 10.2018

1200 – 1400

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

20. 10. 2018

800 - 900

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

20. 10. 2018

900 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

20. 10. 2018

1000 - 1100

K Lanovce, Palackého

20. 10. 2018

1200 - 1400

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova,
Štěpova

27. 10. 2018

800 - 1000

Mariánská

27. 10. 2018

1000 – 1100

Nové Město

27. 10. 2018

1100 - 1400

Suchá

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

STEZKA DUCHŮ KE ŠLIKOVCE
Pokud se chcete přidat k bandě strašidel i vy, přijďte na závěrečnou pracovní
schůzku 17. 10. 2018 do Informačního centra v Jáchymově. Budeme se na vás těšit
v 16.00 hodin.

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
V pátek 30. 11. 2018 od 17.00 hodin se uskuteční u kostela sv. Jáchyma rozsvěcení
vánočního stromu. Chcete-li prezentovat cokoli s vánoční tématikou nebo můžete
nabídnout návštěvníkům služby v oblasti pohostinství, přihlaste se nejpozději
k 20. 11. 2018 na Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či e-mailem.
Tel.: 353 811 379, e-mail: ic-jachymov@volny.cz.

KOMPOSTÉRY - INFORMACE
Město Jáchymov v řádném termínu podalo žádost „Podpora domácího
kompostování-Město Jáchymov“ v rámci dotace OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl
3.1 Prevence vzniku odpadů. Žádost byla přijata a v současné době probíhá kontrola.
Výsledky budou známy až kolem 20. 2. 2019 dle rozpisu fondu. O rozhodnutí fondu
budete informováni v Jáchymovském zpravodaji, kde dostanete zároveň informace,
jak se bude postupovat při předávání kompostérů jednotlivým žadatelům, kteří si včas
podali žádost o kompostér.
Luboš Kožušník

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

CO SE U NÁS UDÁLO?
Šestnáctého září jsme se sešli v deset hodin na cyklostezce, kde byl připraven druhý
ročník „Maratonu na cyklostezce“. Účast byla zastoupena téměř ve všech
kategoriích. Nejmladší závodnicí byla Emička Zavadilová a nejzkušenějším
závodníkem, jehož účasti si nesmírně cením, byl pan Karel Hellmich. Počasí nám
přálo a tak se akce podařila. Vítězové dostali medaile, diplom a sportovní baťůžek,
dospěláci si doběhli pro medaili, diplom a kšiltovku s logem města. Ostatní závodníci
také nepřišli zkrátka, za účast obdrželi pamětní medaili a pamětní list. Pro všechny
bylo připravené občerstvení vhodné ke sportování. Dosyta se mohli občerstvit
melounem, banány, jablky, hroznovým vínem, dodržen byl také pitný režim
a k zakousnutí byla i tatranka.
Již připravujeme a těšíme se na příští ročník a doufáme, že nás bude opět více,
určitě připravíme i něco nového.
Jelikož neděle byla velice pěkná, tak jsme ji zakončili koncertem ve Špitálním
kostelíku. Všichni co dorazili, a že nás bylo hodně, se mohli potěšit hudbou
Sefardských písní a poslechnout povídku v podání herečky paní Lucie Domesové, při
které se tajil dech a mrazilo až na zádech. Pro některé by tato povídka měla být
povinnou četbou a to určitě v určitém období. Písně pohladily po duši, chvilkami
skotačily také nohy. Věřím, že si každý odnesl pozitivní a neskutečný zážitek.
Za IKC Anna Plačková

ŠKOLNÍ NOVINY
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení rodiče,
ráda bych na začátku nového školního roku přivítala naše stávající i nové žáky.
Chtěla bych Vašim dětem popřát krásný a zábavný průběh školního roku.
Na tento školní rok jsme si pro Vás připravili některé organizační změny. Na
mateřskou dovolenou nám odešla jedna paní učitelka druhého stupně a slečna
vychovatelka ze školního klubu. Zároveň jsme otevřeli druhé oddělení školní družiny,
kam přešla paní učitelka z přípravné třídy. Třídu jsme neotevřeli z důvodu malého
počtu dětí. Na všechny pozice byly zaměstnány kvalifikované pracovnice po dobu
trvání mateřské dovolené našich kmenových pracovnic. Chtěla bych jim ještě touto
cestou poděkovat za práci, kterou věnovaly škole.
Můžeme se pochlubit nejen novým oddělení ŠD, kde nám kapacita stoupla na
50 žáků, ale také novou školní jídelnou.
Pro žáky školy jsme si připravili řadu kroužků, na které se mohou přihlásit:
Pěvecký sbor Ma.Cu.S. Chorus vedoucí
p. Bc. Kateřina Kalvasová
Sportovní hry
vedoucí
p. Ing. Michal Havlíček
Tanečně-rytmický kroužek
vedoucí
p. Mgr. Marcela Málková
Matematický kroužek
vedoucí
p. Mgr. Marcela Málková
Německý jazyk
vedoucí
p. Lada Baranek Lapinová
Flétnička
vedoucí
p. Mgr. Marcela Málková
Keramický kroužek
vedoucí
p. Miroslav Dvořák
Přihlášku do zájmového útvaru při školním klubu včetně průzkumu zájmu, kde jsou
všechny další důležité informace, dostali žáci 10. 9. 2018 nebo ji naleznete na našich
internetových stránkách – Průzkum zájmu žáků. Přihlášku odevzdejte co nejdříve
třídní učitelce. Z důvodu malého zájmu to vypadá, že od října budeme otvírat pouze
tří kroužky – Sportovní hry, Německý jazyk, Keramický kroužek. Ale nic není ztracené
a definitivní. Bude-li poptávka i po jiném kroužku, můžeme ho dodatečně otevřít.
S přáním krásného školního roku
Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH
Dne 17. 9. 2018 proběhl na škole cvičný požární poplach ve spolupráci s SDH
Jáchymov. Všichni žáci ukázněně opustili v daném čase budovu a členové výjezdové
jednotky budovu prohledali. V budově zůstala jedna osoba, kterou v pořádku vyvedli
ven do bezpečí. Děkuji takto všem zúčastněným za hladký průběh cvičení a členům
výjezdové jednotky SDH Jáchymov za spolupráci.
Mgr. D. Nováková, ředitelka školy

PRŮZKUM ZÁJMU ŽÁKŮ A JEJICH RODIČŮ O ZAŘAZENÍ DO
ZÁJMOVÉHO ÚVARU
Ve školním roce 2018/2019 budou probíhat na základní škole tyto kroužky:
Název
kroužku
Pěvecký sbor
Ma.Cu.S Chorus
Sportovní hry

Kód
kroužku
001

Den

Hodina

úterý

002

Tanečně-rytmický
kroužek
Německý jazyk
Keramický
kroužek
Matematický
kroužek
Flétnička

Třída

14.00 – 15:00

Kapacit
a
10 - 15

1. – 9.

úterý

14:00 – 15:30

10 - 15

2. – 5.

003

úterý

13:00 – 14:00

15

1. – 3.

004

čtvrtek

13:30 – 14:30

10

1. – 3.

005

středa

14:00 – 16:00

6

006

středa

13:00 – 14:00

10

4. – 5.

007

čtvrtek

13:00 – 14:00

10

1. – 3.

4. – 9.

Vedoucí
kroužku
Bc. Kateřina
Kalvasová
Ing. Michal
Havlíček
Mgr. Marcela
Málková
p. Lada Baranek
Lapinová
p. Miroslav
Dvořák
Mgr. Marcela
Málková
Mgr. Marcela
Málková

Anotace kroužků:
Pěvecký sbor Ma.Cu.S Chorus – Kroužek na škole funguje s přestávkou již 8. rokem.
Obsahem je zpěv písní různých hudebních žánrů, od písní lidových až po současnost.
Rozvíjen je především sborový vícehlasný zpěv, ale i zpěv sólový. Součástí je i hra na
doprovodné hudební nástroje.
Sportovní hry – Žáci v kroužku zlepší pohybové schopnosti a dovednosti formou
pohybových her a soutěží, získají povědomí o základních atletických disciplínách
a prakticky si je vyzkouší, seznámí se s pohybovými a míčovými hrami a jejich
pravidly.
Tanečně-rytmický kroužek – Dívky se učí pohybovat, správně držet tělo při chůzi,
naučit tělo mluvit pohybem, vyjádřit emoce pohybem, upevňovat svaly celého těla.
Rytmika je úzce spojena s hudbou, dívky se učí umět se vyjádřit pohybem. K tomu
hodně napomáhá oblečení – dívky nosí krásné sukénky a baletní cvičky.
Německý jazyk – Žáci získávají základní slovní zásobu, učí se porozumění čtenému
a slyšenému slovu, správnou výslovnost, vše formou didaktických her, skupinových
aktivit.
Keramický kroužek – Smyslem kroužku je naučit děti vnímat prostor a nebát se
experimentovat, seznámit je s přírodními materiály, rozvíjet jemnou motoriku,
fantazii a představivost.
Matematický kroužek – „Matematika jinak“. Učení matematiky podle prof. Hejného.
Jedná se o zábavnou formu matematiky.
Flétnička – Základy hry na flétnu. Podmínkou je mít vlastní flétnu.
Poplatek: 250,- Kč za pololetí

(Vybraná hotovost slouží na didaktický a ostatní materiál kroužku. Nejsou z něho
placeni vedoucí kroužků!)
Jestliže budete mít zájem o zařazení svého dítěte do některého z uvedených kroužků,
vyplňte, prosím, přihlášku na daný kroužek. Přihlášku odstřihněte a odevzdejte
třídnímu učiteli.

Přihláška do zájmového útvaru v rámci školního klubu
školní rok 2018 – 2019
Přihlašuji se tímto do zájmového útvaru ……………………………………………………
který je součástí školního klubu a
bude řízen ……………………………………………………………………
(jméno vedoucího kroužku)
Žák/žákyně:

Jméno a příjmení:
Třída:
Bydliště:
Tel. číslo rodičů:

Poplatek ve výši 250,- Kč za pololetí za žáka můžete uhradit:
- za 1. pololetí do konce října (250,- Kč), za 2. pololetí do konce března ve stejné
výši jako za 1. pololetí.
Úhradu lze provést: buď přímo vedoucímu kroužku nebo převodem na účet
235040824/0300 (jako variabilní symbol /v.s./ uveďte kód kroužku, do informace
pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu – např. Jan Novák 4).
Byl/-a jsem řádně seznámen/-a s obsahem činnosti zájmového útvaru a chci se do
činnosti zapojit. Budu se řádně zúčastňovat všech připravených aktivit a v případě
nepřítomnosti doložím omluvenku.
Podpis žáka/žákyně: ......................................
Stanovisko rodičů:
Souhlasím/-e s tím, aby se náš syn/naše dcera zapojil/-a do činnosti zájmového
útvaru.
Podpis rodičů:
..................................................................................................................
V Jáchymově dne:..........................................

GALERIE NÁVRATŮ
Otevírací doba od 1.10 2018
Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek
13:00 - 17:00

HURÁ DO ŠKOLKY!!!
Měsíc září pozvolna ukončil letošní teplé,
prosluněné léto a odstartoval nový školní rok
v naší MŠ. Předškoláci zaplnili třídu Kytiček,
loňští nováčci postoupili do Berušek a třída
Sluníček přivítala nové děti. Ne vždy se příchod
dětí do prostředí školky obejde bez ,,slzavého
údolí“, ale tuto životní etapu naši nejmenší určitě
zvládnou za laskavé pomoci všech pracovnic MŠ.
Ve školním roce 2018/2019 se mohou těšit na
hračkami a didaktickými pomůckami vybavené
třídy, čekají je divadelní představení i plno
venkovních aktivit, mimo jiné lyžařský kurz, solná
jeskyně, čarodějnický let městem, sportovní den a
mnoho dalších.
Naším společným cílem není jen naučit děti
novým znalostem a dovednostem, ale hlavně
vykouzlit úsměv na jejich spokojených tvářích.
Kolektiv učitelek MŠ

TO BYL DEN!
Ve čtvrtek 20. 9. se třída Kytiček
proměnila v tvořivou dílnu. Díky paní
Pincové
se
děti
seznámily
s keramickou hlínou, kterou si
pořádně osahaly a s pomocí učitelek
vyválely placku. Tu pak pokryly
různými druhy travin, bobulemi,
lístky a květy, které předchozího dne
nasbíraly společně v přírodě. Ty pak
válečkem vtiskly do hlíny. Na konec
stonků jsme „přilepili“ malé, krajkou
ozdobené, vázičky z hlíny. Rázem
dětem pod rukama vznikl obrázek
„Květiny ve vázičce“, který dozdobily barevnými kamínky. A teď už jen čekáme, až je
oblízne horko v peci, a bude hotovo. S výsledky se rádi pochlubíme příště.
Učitelky ze třídy Kytičky

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: Vnímání hornické krajiny na české a saské straně
Krušných hor.
Sobota 13. 10. 2018, začátek v 17.00 hodin
Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík přiblíží v přednášce dobrodružné
a pestré krajiny v Krušných horách, vzniklé hornickou činností, které přitahují naši
pozornost a zájem. Dlouhý krušnohorský pás je podélně rozdělen státní hranicí.
Protože příroda nezná hranic, přecházejí přírodní klenoty z jednoho státu do
druhého. Lidské hemžení způsobilo, že v obou částech hor se vyvinul jiný jazyk, jiné
osídlení, jiná kultura a jiný pohled na využívání přírodního a krajinného bohatství
včetně toho nerostného. Přednášející odpoví na otázky - Jaký je rozdíl v přístupu
obyvatel, úřadů i turistů k hornickým památkám a krajině na české a saské straně
Krušných hor? Jaké poučení bychom si my na české straně mohli vzít od Němců
a naopak?

REKLAMA
Hledám pronájem domku v Jáchymově, nebo i části domu k dlouhodobému
bydlení. Případně byt 2+1, 3+1, výpomoc v domácnosti možná.

Nabídky prosím na telefonu 776 848 546, e-mail renesance22@seznam.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12, 00
ČTVRTEK
DPS návštěva 25. 10.
NEDĚLE
21. 10.

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

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

TÝDEN KNIHOVEN
První týden v říjnu se naše knihovna zapojí do tradiční akce Týden knihoven.
V pondělí zahájíme otevřením prvního semestru Virtuální univerzity třetího věku,
v úterý se sejdeme s maminkami a miminky v rámci akce Bookstart, dále otvíráme
Obchůdek Lovců perel a mnoho dalšího.
Přijďte do knihovny a nudit se nebudete 
Vaše knihovnice

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
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 říjnu se konají prohlídky ve dnech: 2.10., 4.10.,
9.10., 17.10., 24.10., 31.10.
Začátek jednotlivých prohlídek je v 15.00 hodin. Na pozdější příchod návštěvníků
nebude brán zřetel a nebudou již na prohlídku vpuštěni. Kostel bude otevřen od 14.50
hodin. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Využijte poslední možnost prohlídek v tomto roce k návštěvě této unikátní památky.

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2018
RADIUM PALACE
4. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 190 Kč
ZUZANA STIRSKÁ & JEN JÁ A KLAVÍR
Naprosto výjimečný a pestrý hudební program známých a populárních evergreenů,
gospelů a spirituálů nabídne vynikající zpěvačka, herečka a členka Divadla Semafor
Zuzana Stirská. Srdečně Vás zveme! Vstupenky v předprodeji 160 Kč.
10. 10. středa 19:30 hod.
bar
vstupné 50 Kč
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE
Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti
okupantům jejich země.
Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939,
Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí poúnorovými
událostmi. Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých
životních příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva
Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního
generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka
Truhláře. Zmíněny budou také osudy letců z Karlovarska. Cílem je připomenout,
představit a hlavně nezapomenout na tyto dlouho opomíjené hrdiny našeho národa.
Součástí přednášky je i ukázka četných dobových artefaktů. Přednáší: PhDr. Daniel
Švec.
15. 10. pondělí 19:30 hod.
bar
vstupné zdarma
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?... přeci
o paní Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské Bylinkárny zde
v Jáchymově.
18. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
RECITÁL JAN OSTRÝ – FLÉTNA A SILVIE JEŽKOVÁ – KLAVÍR
Jan Ostrý - v současné době vede flétnové třídy na Pražské konzervatoři a Fakultě
umění Ostravské univerzity.
Silvie Ježková - v současné době působí Silvie Ježková na Pražské konzervatoři a na
Akademii múzických umění.
28. 10. neděle 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU
Dva klavíristé – Karel Vrtiška a Jan Čmejla
Zcela výjimečný klavírní recitál dvou mladých, talentovaných klavíristů.

29. 10. pondělí 19:30 hod.
bar
vstupné zdarma
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?... přeci
o paní Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské Bylinkárny zde
v Jáchymově.

BĚHOUNEK
1. 10. pondělí 19:30 hod.

sál
vstupné 50 Kč
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Přednáška o pochutinách. Jakou roli hrají v našem jídelníčku pochutiny, vám
představí doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., která přednáší a vede exkurze Univerzita
III. věku UPce a ČZU Praha. Dále působí na Pedagogické fakultě UP v Olomouci,
katedra biologie, ve funkci docenta.
2. 10. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 130 Kč
PO-PO TRIO zpívá SWING
Dámské vokální trio z Karlových Varů v obsazení Karolína Kučerová, Klára
Svobodová, Miroslava Lendělová , doprovodí brilantní klavírista Karel Šimandl. Trio
reprezentovalo Karlovarský kraj na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.
Z programu: Hallo Dolly, Beatles, Hallelujah, Jaroslav Ježek – Bugatti step, Svítá,
písničky ze starých českých filmů - Jen pro ten dnešní den Hm hm… aj.
8. 10. pondělí 19:30 hod.
sál
vstup volný
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.
10. 10. středa 19:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
SPOLEČENSKÝ VEČER S PROGRAMEM
Během večera se představí varietním vystoupením břišní tanečnice
a lektorka arabského folkloru Jana Hafsa Zelená. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
11. 10. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT CHOPINA & EVANSE
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby v podání absolventa petrohradské
konzervatoře.
11. 10. čtvrtek 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM HOMEOPATIKA JAK JE NEZNÁTE
Léčba našimi bylinami klasicky i homeopaticky, je druhé téma přednášky paní doc.
RNDr. Jitky Málkové, CSc., která je vedoucí více jak 130 diplomových
a 25 bakalářských prací v oblasti biologie, Ekologie rostlin, Vegetace ČR, Biotopy
ČR, Anatomie a morfologie rostlin.

16. 10. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 190 Kč
KRÁLOVNY OPERETY
Koncert tří královen operetního světa. Anna Klamo-soprán, Radka Sehnoutkovásoprán a Gabriela Kopperová-soprán. Klavírní doprovod Doc. Katarina
Bachmannová.
22. 10. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
HISTORIE SVOBODNÉHO KRÁLOVSKÉHO HORNÍHO MĚSTA
JÁCHYMOVA – PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Posluchači se dozvědí nejen o vzniku města, ale také o době, kdy byl Jáchymov po
Praze druhé nejlidnatější město v Čechách, nebo o událostech v rozjitřené době před
sto lety v roce 1918. Jak to probíhalo v tomto období v Jáchymově vypráví Ing.
Jaroslav Ochec.
25. 10. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH JAZZOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Igor Kotov.

vstup volný

30. 10. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 130 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.

CURIE - kavárna
3. 10. středa 19:30 hod.

vstupné 130 Kč

Ó SOLE DUO
Večer plný italských písní a árií v podání Jozefa Brindzáka. Na kytaru doprovází
Jaroslav Sitár.
9. 10. úterý 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

COUNTRY VEČER
K tanci a poslechu hraje LONČA GANG.
12. 10. pátek 19:30 hod.

vstupné zdarma

STALETÉ KOŘENY 1918-2018
Pravda, víra, svoboda a důstojnost jsou hodnoty resp. kořeny, ze kterých vyrůstal
český národ. Při příležitosti oslav 100 let založení Československa se zamyslíme nad
těmito hodnotami a představíme projekt www.staletekoreny.cz, přečteme úryvky
z myšlenek Jana Amose Komenského, Jana Husa a prozkoumáme, jak může odkaz
těchto osobností promluvit ještě dnes naprosto živě k lidským srdcím. Osobní
svědectví podá Mgr. Jan Novák a na kytaru doprovodí Jaro Féneš.

vstupné dobrovolné

13. 10. sobota 19:30 hod.

SoNs - SYMFONIE NÁRODŮ
Kytara, klavír, akordeón a zpěv v podání Jara Féneše ( CZ / D ) a Katie K. Henry
(USA). Oba umělci umí svým unikátním vlastním repertoárem, kde se prolínají prvky
jazzu, R&B, gypsy, reggae, pop nadchnout ať již vážené obecenstvo ve Valdštejnské
zahradě v Praze při oslavách 600 let upálení Jana Husa, nebo uprchlíky v táborech
v iráckém Bagdádu. Posluchači v Německu, na Ukrajině, v Polsku, Nizozemsku,
Řecku, USA byli hluboce dotčeni jejich hudbou a tuto příležitost máme nyní také
v Jáchymově. Tento sobotní večer si rozhodně nenechte ujít.
17. 10. středa 19:30 hod.

vstupné zdarma

PRVNÍ POMOC snadno a rychle.
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
23. 10. úterý 19:30 hod.
vstupné 130 Kč
PATRIK A HYNEK HRADECKÝCH
Mládí zpívá folklór. Sourozenecké duo, které se představí v krojích s vozembouchem
a dudami.

KULTURNÍ DŮM
19. 10. pátek 19:30 hod.

vstupné 90 Kč

S TVOJÍ DCEROU NE
DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ, z.s. A MKD SOKOLOV uvádí divadelní hru.
Komedie, ve které se manželský pár snaží preventivně předejít krizi středního věku,
která podle slov manželky Alice čeká každého. Když se na radu svých přátel vydávají
na druhé líbánky na hory, požádají svého nejlepšího přítele Luboše, aby občas
dohlédl na jejich osmnáctiletou dceru Sandru. Tím se spouští kolotoč omylů
a trapasů, který jako by nebral konce.

KURZY
1. 10. pondělí 15:00 hod.

Kulturní dům, 1. patro – salonek
vstupné 200 Kč
KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hliněnou hmotou. Pod Vašima
rukama se změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu
nad vším tím úspěchem ... Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku
28. 9. Minimální počet účastníků 3.
8. 10. pondělí 15:00 hod.
Curie, salonek, 3. patro
vstupné 200 Kč
KURZ – PEDIGOVÝ ZVONEČEK
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli a vyrobili zvoneček z pedigu.
Zapůjčení pracovních pomůcek a materiál v ceně. Odborné vedení Marie

Kordaničová. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 5. 10.
Minimální počet účastníků 3.
15. 10. pondělí 15:00 hod.
Curie, salonek, 3. patro
vstupné 200 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. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 12. 10. Minimální
počet účastníků 3.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
4. 10. středa 19:30

vstupné 90 Kč
UTEČ

Horor / Mysteriózní / USA / 2017 / 103 min / od 15 let
Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris (Daniel Kaluuya)
černý jako noc? Žijeme přece v jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové
nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný, a na smíšené páry se skrz prsty
nedíváme. Minimálně Roseini rodiče Missy a Dean jsou na Chrise od prvního
momentu nesmírně milí. Hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford...
vstupné 50 Kč

7. 10. sobota 17:00
MIMI ŠÉF

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2017 / 97 min
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale
uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Pracuje pro organizaci
BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu
rodičovské lásky…
vstupné 90 Kč

7. 10. sobota 19:30
ÚKRYT V ZOO

Životopisný / Drama / USA / Česko / Velká Británie / 2017 / 127 min / od 12 let
Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologické zahradě ve
Varšavě přímo zbožňuje. Se zvířaty si rozumí mnohem víc než s lidmi, nebojí se vlézt
mezi neklidné slony do výběhu, je to vlastně ona, kdo svou energií a rozhodností
celou zahradu vede. Ani ona však není schopná čelit valícím se dějinám… Hrají:
Jessica Chastain, Johan Heldenbergh…
11. 10. středa 19:30

v rámci FOH

vstupné 20 Kč

ŠPUNTI NA VODĚ

Rodinný / Komedie / Česko / 2017 / 83 min
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou
svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece
jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se

leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. Hrají: Hynek
Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana
Kvantiková,
Filip
Antonio,
Viktor
Antonio,
Karolína
Kočí…
vstupné 90 Kč

14. 10. sobota 19:30
RYCHLE A ZBĚSILE 8

Akční / Krimi / od 12 let / 2017 / 136 min (Director's cut: 149 min)
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších filmových
sérií všech dob je možné cokoliv. Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede na neutrál…
Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron…
18. 10. středa 19:30

vstupné 90 Kč
KŘIŽÁČEK

Drama / Historický / Road movie /Česko / 2017 / 90 min
Křižáček je „historická roadmovie" odehrávající se v době vrcholného středověku
a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn
legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř
Bořek se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením… Hrají: Karel Roden,
Aleš Bílík, Matouš John…
21. 10. sobota 19:30

87 min

vstupné 90 Kč

SNOW FILM FEST

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese SNOW FILM
FEST. Filmy: Obyčajní chlapci, Výstup na Link Sar, Dog Power.
25. 10. středa 19:30

87 min

vstupné 90 Kč

SNOW FILM FEST

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese SNOW FILM
FEST. Filmy: Ven(ca), Pocit viny, Pohádka Johna Shockleeho, Ski for freedom.
vstupné 50 Kč

28. 10. sobota 17:00
HONIČKY KRÁLIČKA BUGSE

Rodinný / Animovaný / Komedie / USA / 1981 / 76 min
V tomto filmu se dva velikáni setkali, aby dělali to, co umějí nejlépe.
vstupné 90 Kč

28. 10. sobota 19:30
ABSENCE BLÍZKOSTI

Drama / Česko / 2017 / 65 min
Hedvika (Jana Plodková) je svobodná matka tříměsíční Adélky, která prochází životní
krizí. Podvědomě cítí, že má raději svého psa než vlastního potomka, a v pořádku
není ani její vztah s matkou. Po období vnitřního zmatení si uvědomí, že její hlavní
problém spočívá v absenci mateřské blízkosti. Hrají: Jana Plodková, Anna Cónová,
Luboš Veselý…

SKAUTI JÁCHYMOV
Vztyčením státní vlajky a za zpěvu skautské hymny bylo i letos zahájeno tradiční
skautské setkání u Mohyly Eliáš. Letošní 26. ročník proběhl v sobotu 22. 9. 2018 od
11:00 hod.
Přivítali jsme přes 50 návštěvníků z řad skautů i veřejnosti z celého kraje, letos nás
také navštívili 2 skauti z Prahy. Pro účastníky setkání byly připraveny upomínkové
samolepky, pohledy i kovové odznaky vyrobené u příležitosti setkání v minulém roce.
Ač byly na pátek a neděli hlášeny přívalové deště a velmi silný vítr, sobotní počasí
nám opět celkem vyšlo – sice byla zima, ale odpoledne dokonce svítilo slunce a celý
den byl beze srážek.
Po slavnostním nástupu a krátkém přivítání přítomných následovalo posezení
u ohně s povídáním bratra Modroviče a pana Cibulky - bývalého mukla o poměrech
v tehdejších táborech.
Ještě než se jednotlivé oddíly rozešly domů, zahráli jsme si několik pohybových her
a opekli si oběd na ohni. Pak jsme již jen uklidili na místě a vydali se také na cestu
domů.
Na Eliáši se scházíme pravidelně od roku 1992, abychom uctili památku politických
vězňů - zejména z řad skautů. V témže roce byl také na místě vztyčen první dřevěný
kříž. Návštěvníci místa pokládají na mohylu kameny, které s sebou přinesli.
Samotnému setkání ještě předcházely 2 pracovní soboty, kdy jsme posekali
a pohrabali trávu, uklidili místo i okolí od odpadků, opravili a doplnili nástěnku,
zhotovili nový stožár a připravili oheň.
Fotografie z akce jsou k prohlédnutí ve střediskové fotogalerii na adrese:
arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth, vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
Třetího září začali svůj nový školní rok, tedy požární, také mladí hasiči z kolektivu
SDH Jáchymov. Začali opravdu dobře. Na schůzce se sešlo 40 dětí, které byly
rozděleny do čtyř družstev. Starší, dvě mladší a přípravka. Pracovat budou pod
vedením paní Anny Plačkové, Zuzany Spiessové a Anny Vaněčkové. Dle možností jim
budou pomáhat další členové z řad SDH a to zejména paní Jana Kneiflová, Lukáš
Vaněček a pan Emil Plaček. Pokud máte zájem do našich řad zapojit také vaše adepty
na hasiče , kontaktujte paní Annu Plačkovou, ráda vám vše vysvětlí. Schůzky mají
děti v pondělí, úterý a ve čtvrtek vždy od půl šesté. Kolektiv má za sebou první závody
a to v Plesné, kde soutěžilo starší a mladší družstvo, které je zapojeno do Karlovarské
ligy. Jak po prázdninách dopadli? Starší družstvo obsadilo sedmé místo, mladší
se umístili na místě čtvrtém. Dalším kolem byl již tradiční Jáchymovský pohár, kde
se nám dařilo poměrně lépe. Starší družstvo se umístilo na čtvrtém místě a mladší na
místě třetím. V Jáchymově jsme také postavili na start druhé družstvo mladších žáků,
sbírání zkušeností, a obsadili sedmé místo. Na startu byla také přípravka
a ta se umístila na krásném druhém místě. V Jáchymovském poháru se běhají také
jednotlivci v běhu na 60m s překážkami. Ačkoliv bylo velice deštivé počasí, tak ani
děti ani dospělí se nezalekli a vydali se na start. Druhé místo v přípravce
si vybojovala Barborka Burková, v mladší kategorii si pro první místo doběhla
Magdalenka Peteříková, čtvrté místo obsadil David Boudný a pátý byl Jiřík Frei.
Ve starší kategorii obsadila druhé místo Pavla Peteříková a za kluky byl druhý také
Kamil Plaček. Kolektiv se opět přihlásil do celostátní hry Plamen a do krajské
soutěže TFA – mladý hasič.

Dospěláci také nezaháleli a zúčastnili se 15. září soutěže v Ostrově, kde ženy
obsadily páté místo. Zde se soutěží pouze v jedné kategorii a to mužů a ve speciální
štafetě, kde ženy obsadily rovněž páté místo. Dvacátého druhého září se zúčastnila
obě družstva žen i mužů „Novorolského poháru“, který je zařazen v Krajské lize
dospěláků. Zde se ženám zadařilo a umístily se na druhém místě, chlapi se umístili na
místě pátém.

Výjezdová jednotka pomáhala městu Jáchymov při proplachování kanalizace na
„Žižkovce“, na náměstí Republiky. Pro děti ze ZŠ připravili členové ve spolupráci
s paní ředitelkou námětové cvičení, kde vyhledávali ztracenou osobu. Opravdových
zásahů měli v tomto měsíci také dost. Jednotka vyjížděla dvakrát na odstranění vosích
hnízd, dvakrát na pomoc do Ostrova při požáru budovy a čtyřikrát na lesní požár.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ
STROMY OLGY HAVLOVÉ VYSADILI JÁCHYMOVŠTÍ SPOLEČNĚ
Dne 7. 9. 2018 byl v Jáchymově, v parčíku náměstí Republiky, vysazen strom Olgy
Havlové. Akci iniciovala Nadace St. Joachim ve spolupráci s městem Jáchymov.
A tak se i Jáchymov zapojil do rozsáhlého projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové, který nám letos připomene 85. výročí narození bývalé první dámy našeho
státu, ale i ženy s velkým srdcem – paní Olgy. Paní Olga Havlová celý život aktivně
podporovala začlenění znevýhodněních lidí zpět do společnosti. Lípu dobré vůle
symbolicky zasadili ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Monika
Granja a starosta města Jáchymov, Ing. Bronislav Grulich. Pamětní desku Olgy

Havlové odhalili společně s Ladou Baranek, lípě požehnal páter Marek Bonaventura
Hric. Nakonec se do symbolického sázení lípy dobré vůle zapojili i všichni přítomní,
a to bylo fajn.
Jsme rádi, že se i naše město připojilo k oněm 85. městům, kde bude strom Olgy
Havlové vysazen.
Závěrem informujeme, že původní mosazná deska je prozatím v úschově. Na pamětní
místo bude umístěna zatím deska z plastu a mosazná deska bude navrácena zpět příští
rok, kdy bude umístěna do kamene vedle pamětní lípy.
Lada Baranek Lapinová
Fotografie: Arnošt Mrázek

