JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník 55

o únor

2020

o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 jízdní řád autobusů
 dovolená lékařů
 veřejné ZM

 ceník svozu odpadu
 místní poplatek z pobytu
 z archivu Zpravodaje

Z města

MěÚ

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
26. zasedání rady města ze dne 27. prosince 2019:
 schválila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na rok 2020 pro spolek „Jáchymov
pro život“, se sídlem Dvořákova 643, Jáchymov, formou daru na pořádání akce
„Běh pro život“
 schválila finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na rok 2020 pro spolek „Jáchymov
pro život“, se sídlem Dvořákova 643, Jáchymov, formou neinvestiční účelové
dotace na činnost spolku
 schválila finanční příspěvek na rok 2020 ve výši 50 000,- Kč, formou účelové
neinvestiční dotace pro společnost Muzeum Karlovy Vary p.o., se sídlem Karlovy
Vary, Pod Jelením skokem 393, IČ: 72053810
 schválila nabídku firmy KSI s r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, na vypracování
projektové dokumentace na akci – Odstranění domu č.p. 896, ulice 5. května,
Jáchymov, který je v havarijním stavu
 schválila nabídku firmy AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad
Labem, na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební
povolení a provádění stavby Rekonstrukce komunikace Na Valech Jáchymov,
včetně zajištění inženýrské činnosti za cenu 544.379,- Kč včetně DPH
 schválila uspořádání 28. Setkání hornických měst a obcí ČR v r. 2024 ve městě
Jáchymov
Zpracovala: Hynková
Z města

oznámení

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

DOVOLENÁ MUDr. Erika Handrychová
Ve dnech 24. a 25. 2. 2020 budeme čerpat řádnou dovolenou. Zastupující lékař
MUDr. Draský, Ostrov - Nádražní. Děkujeme za pochopení.

oznámení

Z města

POZVÁNKA
na veřejné projednání ve věci projednání projektové dokumentace stavby

„Jáchymov – Rekonstrukce komunikace ul. Husova“
Zpracovatel projektové dokumentace předmětné stavby svolává veřejné projednání na den
6. 2. 2020 od 16.00 Setkání všech zúčastněných se uskuteční v zasedací místnosti
v přízemí Městského úřadu.
Na výrobním výboru bude projednán koncept projektové dokumentace na rekonstrukci
části ulice Husova, která navazuje na zrekonstruovanou část.

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2020
Velikost
nádoby
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

Svoz
1 x týdně
2.176,2.704,4.830,14.553,29.950,-

Svoz
1 x za 14 dní
1.573,2.023,3.465,10.902,17.093,-

Svoz
38 x ročně
1.875,2.364,4.158,12.629,22.360,-

Svoz
2 x týdně
47.824,-

Vysvětlivky: 1 x za 14 dní: svoz v sudé týdny, 38 x ročně: zahrnuje svoz: od 01. 04. do 30.
09. = 1 x za 14 dní v liché týdny, od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně
SPLATNOST od 1. 1. 2020 do 15. 2. 2020, nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2020 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo
frekvence svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to
k 30. 6. a 31. 12. běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se
o změnu v souvislosti s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu
nebo zvýšením frekvence svozu.

Z města

oznámení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
veřejné zasedání
XII. veřejné zasedání Zastupitelstva
města se koná 12. 2. 2020 od 15 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov.

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají 5. 2. 2020 od
16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Jáchymov.

Matrika

jubilea

Přichází chvíle nadevše hezká,

Josef Kusovský – 70. kulatiny (11. 2. 2020)
slaví dneska, proto Ti přejeme hodně sil,
štěstí a zdraví velký díl. Rozdáváš radost,
úsměv i dobré rady, umíš se vždy trefit
do nálady. K Tvému jubileu chceme Ti přát,
ať štěstí a láska Tě provází napořád. Máme Tě rádi!.
Přeje manželka Jiřinka,
děti Jiřina a Josef, David a Heda, Roman a Marie
Babička Marie Grohmannová
a vnoučata Sára, Pepa, Ema, Ondřej

SRDEČNÁ

GRATULACE

Ve čtvrtek 20. února se

pan Ladislav Valdmann
dožívá 90. let
Hodně spokojenosti, vždy dobrou
náladu a hlavně pevné zdraví do
dalších let přejí
syn a dcera s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

kultura

Z města

Z města

školní noviny

HUGOVA LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
V týdnu od 13.1 do 17. 1. 2020
naplánovala školka pro děti lyžařský
výcvik v Hugově lyžařské školičce v areálu
Klínovec. Plánovaných pět dnů na lyžích
i přes nepřízeň počasí proběhlo. Po
příjezdu do lyžařské školičky se děti
seznámily s instruktory, kteří se jim
věnovali téměř mateřsky. Jen málo dětí
mělo s lyžemi zkušenosti. Všechny však
začaly na rovince nejprve s jednou lyží,
pak s oběma, učily se na nich „chodit“,
překračovat tyčky, podcházet branky, ale
hlavně vstávat, když „upadlo tělo“. Dětem,
kterým to hned nešlo, třeba ukápla
i slzička, tak skončily v našich náručích.
Objaly jsme je, povzbudily, vysmrkaly
a šlapalo se dál. Na ty nejlepší čekalo

v pátek vyvrcholení výcviku – jízda na
sedačkové lanovce a velký sjezd Ronda –
cca 5 km s instruktory. Oblíbenou jízdu si
užily dvakrát. Asi po hodině se vrátili
unavení, ošlehaní od větru a nesmírně
šťastní a pyšní. Oblíbený plyšový, modrý
Hugo denně s dětmi laškoval, honil se,
vzbuzoval radost a nadšení. Poslední den
za svitu sluníčka už všechny děti dokázaly
sjet svah, jen ty nejslabší jistilo koště
instruktora.
Chceme
touto
cestou
poděkovat všem, kteří se na zdárném
a krásném prožití lyžařského výcviku
podíleli – paní učitelkám i všem členům
Hugovy lyžařské školičky. Již teď se
těšíme na příští rok!

školní noviny

Z města

AUTORSKÉ ČTENÍ
Dne 20. ledna 2020 navštívili žáci 1. - 4.
ročníku
ZŠ
Jáchymov
Knihovnu
v Ostrově, kde se v rámci projektu „MAP
II rozvoje vzdělávání v území ORP
Ostrov“
konalo
autorské
čtení
spisovatelky Lenky Rožnovské.
Žáci byli tematicky rozděleni na
2 skupiny. 1. a 2. ročník se zúčastnil
autorského čtení a zároveň dramatizace
knihy "Já, štěně“, 3. a 4. ročník knihy
"Mobilmánie". Děti si zkusily herecké

dovednosti při společné dramatizaci
s autorkou i p. učitelkami.
Tato akce byla velice zajímavá, děti
zaujala a ty se dozvěděly i na základě
svých dotazů, že paní
spisovatelka
Lenka Rožnovská napsala již 44 knih pro
děti a dokonce i jednu v japonštině.
Zároveň děti zajímal i postup a způsob
vzniku takové knihy.
Akce se dětem velice líbila.
Mgr. Jarmila Bochenková

Hotel Berghof – Nové Město
Hledáme číšníka / servírku s nástupem možným ihned. Bližší informace při
osobním pohovoru, znalost němčiny výhodou.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 739 093 756

Kultura

muzeum

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické
nálezy z Královské mincovny, rudné
hornictví 16. století rozšířené o novou
expozici
hornictví
ve
sklepení,
velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy
z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky
z děl pastora Johanna Mathesia a
hudebního skladatele Nickla Hermanna),
epitafní obrazy. Krušnohorský národopis
- zemědělské stroje, nářadí a historické
Vstupné: 100 Kč, snížené 60 Kč

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.
OTEVÍRACÍ DOBA:
st-ne 10-17 hodin

Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831,
email: mincovna@kvmuz.cz,www.kvmuz.cz

VÝSTAVA: Od českého tolaru ke světovému dolaru
ve dnech 11. 1. - 29. 3. 2020
Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století. Na počátku
byla ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování
tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Výstava je panelová
s využitím fotografií a s nalepenými galvanoplastickými kopiemi mincí, tím jí nechybí
půvab trojrozměrných exponátů.
Jáchymovský tolar se začal razit v roce 1520 z podnětu rodu Šliků, kteří kontrolovali těžbu
stříbra v Jáchymově.

PŘEDNÁŠKA: Neznámý život opuštěných dolů
sobota 29. 2. 2020, začátek v 17 hodin. Přednášející Mgr. Lukáš Falteisek z katedry
ekologie Univerzity Karlovy v Praze a člen České speleologické společnosti promluví
o ekosystému rudných dolů, který je dokonce bohatší než živá příroda v jiných typech
podzemí. V rudných dolech žijí pestrá společenstva mikroorganismů a hub. Jde
o skutečnou divokou přírodu, kterou lze bez nadsázky označit za kořeny krajiny.
Přednášející představí nejzajímavější jevy spojené s činností mikroorganismů v dolech.
Většinu z těchto úkazů lze vidět i v oblasti Krušných hor, kde mikroorganismy přispívají
například k mimořádné pestrosti sekundárních minerálů v oblasti Jáchymovského rudního
revíru.

muzeum

Kultura

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.

Naše webové stránky:
www.mkjachymov.cz

ÚTERÝ
10,00 – 12,00

Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

13,00 – 16,00 hod.

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 27. 2. 2020
11,00 – 12,00 hod.
Neděle v knihovně 23. 2. 2020
13,00 – 17,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz

---------------------------------------------------EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí až pátek od 10:00 do 16:00
sobota, neděle od 10:00 do 15.00
PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
pondělí, úterý, čtvrtek
od 15:00
PROHLÍDKY PRO SKUPINY
Komentované prohlídky pro skupiny,
prosím, objednávejte předem na tel.:
353 808 122

knihovna

Z města

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
BĚHOUNEK

DOSTAVENÍČKO S OPERETOU

sál
4. 2. úterý
v 19.30 hod.

Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie zpívají: Pavlína
Millerová, Jan Berko, Petr Horák. Klavírní doprovod: Irena
Pluháčková
Vstupné 180 Kč

CURIE

ČESKÉ I SVĚTOVÉ HITY 60 - 90 léta

kavárna
5. 2. středa
v 19.30 hod.

„zpíváme česky“ Zazní písně od H. Hegerové, M. Kubišové,
V. Špinarové, M. Rottrové, Y. Přenosilové, H. Zagorové, W.
Matušky, Olympic atd. Soňa Hrubá – zpěv, Josef Škulavík –
hudební doprovod.
Vstupné 150,- Kč

BĚHOUNEK

JAZZOVÉ KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE NA ZIMNÍ
ZAHRADĚ Jazz 1930 - 1948 - Jaroslav Ježek & a další. Na

zimní zahrada
6. 2. čtvrtek
v 15.30 hod.

klavír hraje J. Traksl.
Vstupné volné

CURIE

DUO FLAMINGOS

kavárna
11. 2. úterý
v 19.30 hod.

Květa Teturová – saxofon, zpěv, Jiří Špidra – klávesy, zpěv
Koncertují po celém světě (Las Vegas, Chicago, Dubai,
Čína, Kambodža atd.)
Vstupné 150,- Kč

RADIUM PALACE

TRIO BEAUTIFUL STRINGS

koncertní sál
13. 2. čtvrtek
v 20.00 hod.

Houslistka Monika Urbanová, harfistka Hedvika Mousa
Bacha a zpěvačka Karolína Janů. Na programu díla
francouzských mistrů C. Debussy, M. Ravel, C. Saint-Saens.
Vstupné 180,- Kč

BĚHOUNEK

VIVAT TANGO

sál
18. 2. úterý
v 19.30 hod.

Petr Nouzovský – violoncello, Ladislav Horák – akordeon,
Oba jsou vyhledávanými hráči u nás i v zahraničí.
Vstupné 190,- Kč

RADIUM PALACE

OPERETNÍ A OPERNÍ VEČER S NOEMOU

koncertní sál
20. 2. čtvrtek
v 20.00 hod.

Představí se vynikající česká sopranistka Noema Erba,
Piano/housle – Gianfranco Messina (Itálie).
Vstupné 180,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
KOSTEL SV.
JÁCHYMA

ORGAN GALA - POCTA J. S. BACHOVI

21. 2. pátek
v 19.30 hod.

V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma se rozezní
královský nástroj s díly nejslavnějšího skladatele pro varhany
J. S. Bacha a jeho následovníků. Program: J. S. Bach,
F. Mendelssohn - Bartholdy, F. Liszt.
Vstupné 190,- Kč

CURIE

DUO FLAMINGOS

zimní zahrada
27. 2. čtvrtek
v 15.30 hod.

Květa Teturová – saxofon, zpěv, Jiří Špidra – klávesy, zpěv
Koncertují po celém světě (Las Vegas, Chicago, Dubai, Čína,
Kambodža atd.)
Vstupné 150,- Kč

RADIUM PALACE

Á TRE VOCI, klavírní trio z Karlových Varů

koncertní sál
27. 2. čtvrtek
v 20.00 hod.

Michaela Petrová – příčná flétna, Renata Pitrová – klavír,
Petr Pitra – violoncello. Na programu: J. S. Bach, J. B. du
Boismortier, W. A. Mozart, D. Popper, A. Rowley, C. M.
von Weber a další…
Vstupné 150,- Kč

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

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
6. 2. čtvrtek
v 19.30 hod

BĚHOUNEK

sál
10. 2. 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
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM, Ing. Jaroslav Ochec

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

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
BĚHOUNEK

sál
3. 2. pondělí
v 19.30 hod

PROCHÁZKA
HISTORICKÝM
JÁCHYMOVEM

I

SOUČASNÝM

Spolu s přednášejícím se projdete nejen současným
Jáchymovem, ale také jeho bohatou historií, která zde
zanechala mnoho stop. V 16. století byl Jáchymov
v Čechách druhým nejlidnatějším městem po Praze a byl
významným horním městem. Poznáte např., že procházka
alejí vede místy, kudy se kdysi přiváděla voda pro pohon
vodních kol v dolech. Pomocí promítání nahlédnete i do
podzemí Jáchymova.
Vstupné 60,- Kč

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

OSTATNÍ
KULTURNÍ DŮM

KERAMICKÝ KURZ

salonek
3. 2. pondělí
v 15.00 hod.

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… 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 31. 1.
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC

10. 2. pondělí
v 15.00 hod.

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 7. 2.
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO

sál
7. 12. sobota
10.00 -16.00 hod.

Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do
dřeva, vytvoříte si zajímavý doplněk do domácnosti, který
bude zároveň jedinečným uměleckým kouskem. Přihlášky
nutné u programových specialistek do pátku 14. 2.
Vstup volný

kino

Z města

Z města

čtenáři píší

PŘIPOMENUTÍ NAROZENÍ ŠTĚPÁNA ŠLIKA
Ke konci roku se sešli členové Spolku
přátel Jáchymova, aby si připomněli
narození zakladatele našeho města
Štěpána Šlika (24. 12. 1487).
Tato akce se konala již pošesté.
K pamětní desce v parku jsme položili
symbolicky jmelí a již v teple Nadace
popili svařák. Letos jsme měli i novinku pivo Sváteční ležák Šlik, které jsme

dostali jako sponzorský dar z pivovaru
Rudohor v Dolním Žďáru. Tímto jim
velice děkujeme. Velice zajímavé bylo
i promítání Vládi Kříže o Mlýnské stezce.
I když jsme se sešli jen v komornějším
duchu, bylo to setkání v příjemné
atmosféře.
Ladislava Kulhavá

CENA Ď POPRVÉ V JÁCHYMOVĚ
Udělování ceny Ď vstupuje celostátně již
do 20. ročníku. V tomto roce se Nadace
St. Joachim poprvé stává pořadatelem
„Městské ceny Ď v Jáchymově“.
Cena Ď je ocenění určené mecenášům,
dobrodincům a sponzorům v oblasti
kultury, charity, vědy, vzdělávání
a morálních hodnot v ČR. Nominovat je
mohou např. zájmové spolky, školy, obce
a města, nemocnice, nadace, dětské
domovy, domovy pro seniory, farní
charity a další. Je možné nominovat také
i jednotlivce, kteří jsou pro vás morálním
vzorem, dělají něco dobrého pro druhé,
a navenek se zdá, že je to drobnost. Výše
peněz není důležitá, ale význam pomoci
pro toho, kdo byl podpořen.
Poprvé byla cena Ď udělena v Národním
divadle v Praze v roce 2001. Od roku
2011 jsou pořádána krajská kola a od
roku 2012 i kola městská. Bez ohledu na
účast a výsledky v městských a krajských
kolech, jsou všechny nominace zařazeny
do celostátního finále, které se uskuteční
v červnu 2020 na Nové scéně ND
v Praze. Zde má nominovaný šanci získat
jednu z mnoha celostátních cen Ď, dle

posouzení celostátního kolegia. Pro účast
ve finále není nutné absolvovat městské či
krajské kolo.
Kromě standardních kategorií má vaše
nominace šanci získat ocenění ve
speciální kategorii "cena Ď veřejnosti
ČR", kde se hlasuje na facebookovém
profilu Cena Ď. Čím déle tam bude vaše
nominace zveřejněna, tím více podpory
může získat.
Definitivní uzávěrka nominací na
celostátní finále ceny Ď je 20. dubna
2020.
Pokud si ale přejete, aby Vaše nominace
prošla městským či krajským předkolem,
nominujte co nejdříve. Tato předkola jsou
šancí k ocenění také ve vašem kraji
a městě.
Nominační tabulku a další podrobnosti
naleznete na: www.cena-d.cz
Nominace na cenu Ď v městském kole
zašlete nejpozději do 25. února 2020 na
adresu info@stjoachim.eu nebo Nadace
St. Joachim, Třída Dukelských hrdinů
339, 362 51 Jáchymov.
Ing. Josef Železný
Nadace St. Joachim

čtení na neděli

Z historie

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Pomozte budovat novou požární zbrojnici
V současné době započalo se v akci
Z s výstavbou nové požární zbrojnice na
tř. Dukelských hrdinů. Je to velká akce,
jejíž hodnota bude činit asi 250.000 Kčs.
Členové požárního sboru pracují obětavě
ve svém volném čase na této akci, ale
není jich tolik, aby mohli sami zvládnout
všechny práce spojené s výstavbou.
V Jáchymově jsme již zásluhou
obětavých občanů vybudovali různá
zařízení sloužící celé veřejnosti a věříme,
že i při této významné akci naši občané
pomohou. Je propočteno, že na výstavbu

nové požární zbrojnice by bylo třeba, aby
každý občan odpracoval v průměru
8 hodin. Pro jednotlivce je to maličkost,
která však může zajistit, aby v nové
požární
zbrojnici
byla
bezpečně
připravena k zásahu požární výzbroj,
která je ohrožena v dosavadní
nevyhovující staré zbrojnici.
Nikdo z nás neví, kdy bude sám
potřebovat zásah požárníků!
Zpravodaj města Jáchymova, září 1965
přepsala Hana Kopecká

vzpomínka

Matrika

VZPOMÍNKA
Dne 27. 2. tomu bude již 10 let,
kdy nás náhle navždy opustila
naše milovaná maminka a babička,

paní Marie Drápalová.
S láskou vzpomínají dcery Simona a Monika a
syn Josef s rodinami

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

Okénko pro děti

luštíme

TAJENKA s pranostikou
1. Lázeňská procedura
2. Zbořené budovy podél
Jáchymovského potoka
3. Umělý člověk
4. Název šachty v Jáchymově
5. Bílý vodní pták
6. Jaký odpad patří do modrého
kontejneru?
7. Svátek 20.2.
8. Ptáček na krmítku
9. Rohové zakončení koňských
nohou
10. Fáze Měsíce
11. Nepřítel květin
12. Sněžný muž

13. Druh pečiva
14. Opadavý jehličnan
15. Stromořadí
16. Potomek rodičů

zdraví

Mohlo by vás zajímat
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