JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
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o BŘEZEN

2019

o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 co bylo, aneb z titulní strany
 k věci – policie KK
 jízdní řád autobusů

 zápis do první třídy
 jarní svoz odpadu
 kino

Z města

kultura

CO BYLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
Ples města Jáchymova
Devátého února se konal ples města
Jáchymova. Byl to již devátý ročník
a konal se opět v Kulturním domě, začínal
ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu
zahrála mostecká skupina Chameleon.
Vystoupila tanečnice Poldens a navštívil
nás Zdeněk Polach se svým Matýskem.
Raut připravil tým stravovacího úseku
hotelu Praha a opravdu se velice povedl,
děkujeme. Bylo úplně vyprodáno
a věříme, že se všem líbilo. Poděkování
patří všem sponzorům, kteří věnovali
ceny do tomboly. Jejich jmenný seznam
byl vyvěšen v sále. Těšíme se na vás
příští rok.

Anna Plačková

MěÚ

Z města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
3. zasedání rady města ze dne 24. ledna 2019:
 schválila finanční příspěvek na rok 2019 pro společnost Autobusy Karlovy Vary,
a.s. Cyklodoprava, IČ: 25332473, se sídlem Sportovní 578, Karlovy Vary ve výši
10 000,-Kč, a to formou účelové neinvestiční dotace
 schválila finanční příspěvek na rok 2019 pro společnost Krušnohorský LUFT, o.p.s.,
IČ: 29160154, se sídlem Komenského 299, Horní Blatná ve výši 10.000,- Kč, a to
formou účelové neinvestiční dotace
 souhlasí s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA na „Údržbu stromořadí stezky Běhounek“
 souhlasí s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje OBNOVA A VYUŽITÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ
A MOVITÝCH VĚCÍ na „Odvlhčení domu č.p. 496“
 souhlasí s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje OBNOVA A VYUŽITÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ
A MOVITÝCH VĚCÍ na „Projektová příprava celkové rekonstrukce domu, Na
Slovanech 545, Jáchymov“
 souhlasí s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje PODPORA OPRAV
A STAVEBNÍCH ÚPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ na „Oprava komunikace
ul. Husova, Jáchymov“
4. zasedání rady města ze dne 7. února 2019:
 schválila nabídku firmy BORRY BUILD, s r.o., na realizaci stavby „Rekonstrukce
venkovního schodiště radnice v Jáchymově“ za cenu 344 088,24 Kč bez DPH
 schválila finanční dar na rok 2019 pro společnost MAS Krušné hory o.p.s.
IČ: 22691022, se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov ve výši 5 000,- Kč
 schválila finanční příspěvek na rok 2019 pro společnost Světlo Kadaň, z.s.
IČ: 65650701, se sídlem Husova 1325, Kadaň ve výši 15.000,- Kč, a to formou
účelové neinvestiční dotace
 schválila umístění 3 platebních terminálů na MěÚ Jáchymov
 schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavbu „Rekonstrukce
opěrné zdi, stará mincovna, Jáchymov“ a ukládá OHS tuto výzvu zveřejnit
Zpracovala: Hynková

Z města

oznámení

DOVOLENÁ MUDr.
HANDRYCHOVÁ

NOVÝ FORMÁT
Jáchymovského ZPRAVODAJE

Plánovaná dovolená v naší ordinaci
proběhne ve dnech 11.4. - 12.4. 2019.
V době naší nepřítomnosti nás bude
zastupovat MUDr. Jaroslava Cikhardtová,
K Lanovce 989, Jáchymov. Děkujeme za
pochopení.

Milí čtenáři našeho Zpravodaje, jistě jste
zaregistrovali, že v lednu roku 2019 došlo
ke změnám v grafice našeho měsíčníku
a další změna pak přišla v únorovém
vydání v podobě nového, křídového
papíru.

NABÍDKA VOLNÉHO
PRACOVNÍHO MÍSTA

Od února Zpravodaj již netiskneme
v Informačním centru, ale necháváme jej
tisknout v tiskárně. S tím je spojena
i potřeba dodávání článků pro další čísla
s dostatečným předstihem a to nejpozději
do 15. dne předešlého měsíce s výjimkou
února, tam je to do 13. dne předešlého
měsíce. Pevně věříme, že toto drobné
omezení vyváží kvalita jednotlivých
vydání.

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a
mateřská škola Jáchymov, příspěvková
organizace přijme uklízečku pro základní
školu na úvazek 1,000 na dobu určitou na
1 rok, poté možnost prodloužení smlouvy.
Jedná se o dělenou směnu. Nástup možný
11. 02. 2019. Zařazení do platové třídy
2.12 (od 15.050,- hrubého).
Více informací na tel. č. 608 163 302.
Strukturovaný životopis zasílejte na
e-mail smetanova@zsjachymov.eu.

Oznamujeme držitelům psů, že jsou
povinni dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2011, nejpozději do 31. 3. 2019
uhradit poplatek ze psa.

Budeme velmi rádi, když se do vydávání
Zpravodaje zapojíte i Vy sami. Pokud
budete mít nápady, jak jej vylepšit,
rozšířit, zatraktivnit, sem s nimi! Pokud se
chcete stát pravidelným pisatelem
a vymyslíte zajímavou rubriku, která
osloví čtenáře, dveře redakce jsou Vám
otevřeny. Budeme také rádi, když nám
napíšete, jak se Vám nový Zpravodaj líbí,
nelíbí, co byste chtěli jinak.

Těm, kteří nemají dosud přihlášen
poplatek ze psa, sdělujeme, že držitel psa
je POVINEN oznámit na zdejší městský
úřad vznik své poplatkové povinnosti ode
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti.

Velice nás také těší Váš zájem
o předplatné Zpravodaje. Pokud jej ještě
nemáte a chtěli byste ho, přihlaste se
k odběru
na
Informačním
centru
v Jáchymově. Cena za jedno číslo je
5,- Kč. Jsme tu každý den do 17.00 hodin
a to ve všední dny od 8.00 hodin
a v sobotu a v neděli od 9.00 hodin.

POPLATEK ZE PSA

Za redakci Zpravodaje Petra Javůrková

oznámení

Z města

Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu 2019 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.
Den

Hodina

Plán svozu - název ulice

6. 4. 2019

800 - 900

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

6. 4. 2019

900 - 1000

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

6. 4. 2019

1000 - 1200

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

6. 4. 2019

1200 – 1400

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

13. 4. 2019

800 - 900

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

13. 4. 2019

900 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

13. 4. 2019

1000 - 1100

K Lanovce, Palackého

13. 4. 2019

1200 - 1400

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

27. 4. 2019

800 - 1000

Mariánská

27. 4. 2019

1000 – 1100

Nové Město

27. 4. 2019

1100 - 1400

Suchá

Policie KK

pomáhat a chránit

školní noviny

Z města

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ZŠ

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

První den se účastníci lyžařského výcviku
seznámili s instruktorem SKI SCHOOL
KLÍNOVEC, který jim přednesl instrukce
o bezpečnosti pohybu na svahu. Dále
probíhala hodinová instruktáž správného
postoje a pohybu na lyžích. Poté byli žáci
rozděleni do dvou skupin. Začátečníci se
učili bezpečně sjet svah pod vedením paní
učitelky Bc. L. Sládkové, pokročilí
pilovali techniku pod vedením instruktora
Honzy a pana učitele Ing. M. Havlíčka.
Druhý den se na skutečně „pořádné“
sjezdovce pohybovali již všichni žáci.
Jízda na čerstvě upravené nejdelší
jáchymovské sjezdovce byla určitě pro
všechny skvělým zážitkem. Po dobu
trvání výcviku našim žákům přálo také
počasí, které se zhoršilo až poslední den.

Po dobu konání lyžařského výcviku se
ostatní žáci plně věnovali projektovému
vyučování. Každý den měl své zaměření.
Po dobu práce na projektu byli žáci
rozděleni do pracovních skupin.
První den byl zaměřen na romskou
kulturu, jejich obyčeje, zvyky, původní
povolání, písně a tance. Druhý den si žáci
zdokonalovali anglický jazyk. Třetí
sportovní den mezi sebou horlivě
a nadšeně soutěžily sportovní týmy:
URANI, RADONI, KRUŠNOHORCI
A DÉMONI. Ve čtvrtek žáci druhého
stupně pracovali na přípravě projektového
dne pro žáky prvního stupně zaměřeného
na ekologii. Připravili si besedy,
představení a různá vystoupení. Pátý den
žáci druhého stupně odprezentovali
připravená témata na prvním stupni.

MAŠKARNÍ KARNEVAL V MŠ
V pátek 15. 2. 2019 se v naší školičce uskutečnil již tradiční karneval masek. V rámci
masopustního období se děti od pondělí zapojily do výzdoby všech tříd i společných
prostor školky, dozvídaly se informace o původu a významu masopustu, vyráběly
škrabošky, karnevalové kloboučky apod. Maškarní dopoledne pak bylo vyvrcholením
celotýdenní práce a odměnou za snahu nejen pro děti, ale i pro paní učitelky. Děti
přicházely do školky v převlecích za pohádkové a filmové postavičky nebo zvířata.
K vidění tu byli kočičky, tygr, různé víly a princezny, piráti, karkulka, zdravotní sestra
či policista a spousta dalších masek. Celé dopoledne se tak neslo v rytmu tance
a dovádění, soutěžení o drobné ceny a všeobecného veselí. Velikou radost dětem udělala
masopustní hostina, na které si pochutnávaly na ovoci, sušenkách a dortících.
Děkujeme rodičům za přípravu masek, za občerstvení a odměny pro naše nejmenší.
Kolektiv učitelek MŠ

Z města

školní noviny

HUGOVA LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
V týdnu od 14. 1. do 18. 1. 2019
naplánovala školka pro děti lyžařský
výcvik v Hugově lyžařské školičce
v areálu Klínovec. Plánovaných pět dnů
na lyžích se smrsklo na čtyři z obav
z nepříznivých povětrnostních podmínek.
O to intenzivněji prožívaly děti příjezd do
lyžařské školičky, kde se seznámily
s instruktory, kteří se jim věnovali téměř
mateřsky. Jen málo dětí mělo s lyžičkami
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. Ty nejlepší –
malou skupinku chlapců - čekalo v pátek
vyvrcholení výcviku - jízda na sedačkové
lanovce a velký sjezd Ronda – cca 5 km
s instruktory. 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. Čtyři dny
utekly jako voda. Poslední den za svitu
sluníčka už všechny děti dokázaly sjet
svah, jen ty nejslabší jistilo koště
instruktora. Diplomy s drobnými dárky,
sladkosti a závěrečné foto za přítomnosti
některých rodičů ukončilo lyžařské
dobrodružství pod Klínovcem. Již teď se
těšíme na příští rok!
Kolektiv učitelek MŠ

školní noviny

Z města

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 radono vého lázeňství a dobová lékařská
ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika téma tických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních
nástrojů přes tištěné záznamy po různá
umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč, pro školy 40 Kč.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno st - ne 10-17 hodin
www.kvmuz.cz

PŘEDNÁŠKA: Falklandy – země paradoxů
sobota 16. 3. 2019, začátek v 17.00 hodin
Přednáška MUDr. Víta Zavadila o cestě na druhý konec světa, kam se normální smrtelník
téměř nedostane. Letecká cesta tam trvá tři dny a letí se pěti různými letadly. Po přistání
na Falklandech by člověk myslel, že se ocitl ve Spojeném království, ale ve skutečnosti se
ocitl v Zemi snivců. Falklandy jsou prostě plné paradoxů. Ještě, že zde je poutavá
příroda...

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 28. 3. 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 31. 3. 2019
od 13.00 do17.00 hod.

NOC S ANDERSENEM - noc z 29. 3. na 30. 3. 2019

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
CURIE

ČESKÉ I SVĚTOVÉ HITY 60. – 90. léta

kavárna
5. 3. úterý
v 19.30 hod.

„zpíváme česky“ Zazní písně od Hany Hegerové, Marty
Kubišové, Věry Špinarové, Marie Rottrové, Yvonne
Přenosilové, Hany Zagorové, Waldemara Matušky,
Olympic… a mnoho dalších. V podání Soni Hrubé. Hudební
doprovod Josef Škulavík.
Vstupné 140- Kč

RADIUM PALACE

KUDLÁČKOVO TRIO – ČEŠTÍ JUBILANTI 2019

sál
7. 3. čtvrtek
v 20.00 hod.

Moravský komorní ansábl z Brna spojil tři umělecky vyzrálé
interprety s bohatými koncertními zkušenostmi. Představí
se: Renata Ardaševová – klavír, Pavel Wallinger –
housle, Martin Švajda – violoncello.
Vstupné 150,- Kč

BĚHOUNEK

JAZZOVÉ KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE NA ZIMNÍ
ZAHRADĚ - na klavír hraje J. Henry Volf, který hraje jako

zimní zahrada
7. 3. čtvrtek
v 15.30 hod.

BĚHOUNEK

sál
12. 3. úterý
V 19.30 hod.

sólista, doprovází a je pohotovým improvizátorem.
Spolupracuje s nejrůznějšími orchestry od komorních
obsazení až po symfonické.
Vstup volný
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA

Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO
HARMONIKA - Josef a Renáta Pospíšilovi z Plzně známí
mj. z TV Šlágr.
Vstupné 150,-

RADIUM PALACE

PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU

sál
14. 3. čtvrtek
v 20.00 hod.

zazní árie a dueta z operet skladatelů: Richard Heuberger,
Johann Strauss, Oskar Nedbal, Franz Lehár a Emmerich
Kálmán. Představí se: Adolf Melichar - klavír, Lydie
Havláková - soprán, a Jan Flégl – tenor.
Vstupné 180,- Kč

CURIE

KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL

kavárna
19. 3. úterý
v 19.30 hod.

Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem
pianisty J. Henry Volfa je poskládaný ze známých světových
skladeb.
Vstupné 140,- Kč

léčebné lázně
BĚHOUNEK

zimní zahrada
21. 3. čtvrtek
v 15.30 hod.

Společenský život
KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE S VIOLOU NA ZIMNÍ
ZAHRADĚ - na klavír hraje IVETA MADARASOVÁ, na

violu hraje Mgr. Eva Mokrá dipl.um.
Vstup volný

BĚHOUNEK

PLETKY PANÍ OPERETKY

sál
26. 3. úterý
v 19.30 hod.

Zábava s noblesou, hudba s puncem kvality - to je svět
operety. Představí se Radka Sehnoutková soprán, Daniel
Matoušek - tenor, klavírní doprovod Táňa Vaněčková.
Vstupné 180,- Kč

CURIE

COUNTRY LEGENDS

kavárna
28. 3. čtvrtek
v 19.30 hod

Sehraná skupina z Karlových Varů hraje pro milovníky
country písní.
Vstupné 140,- Kč

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

PŘEDNÁŠKY
BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM

sál
4. 3. pondělí
v 19.30 hod

Co vše Jáchymov dal světu. Netradičně pojatá přednáška z
jáchymovské historie. Jáchymov nebyly pouze minerály,
stříbro, uran, tolary. V Jáchymově vznikly i významné
vynálezy jako mihadla, dokonce vynález největší, "motum
perpetum". Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

RADIUM PALACE

VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY

bar
11. 3. pondělí a
25. 3. pondělí
v 19.30 hod

Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace na
generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby jimi
pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je řeč?... přece o paní
Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské
Bylinkárny zde v Jáchymově.
Vstupné zdarma

BĚHOUNEK

JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB

sál
11. 3. 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

Společenský život

léčebné lázně

CURIE

PRVNÍ POMOC snadno a rychle

salonek
13. 3. středa
v 19.30 hod.

Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd.
Přednášející: Jiří Borek – záchranář.
Vstupné zdarma

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

TANEC
RADIUM PALACE

TANEČNÍ VEČER S VARIETNÍM VYSTOUPENÍM

hala
29. 3. pátek
v 19.30 – 22.30 hod.

K poslechu a tanci hraje „One Man Sax“ Jan Zumr. Ve dvou
varietních tanečních vstupech se představí taneční skupina
MIRÁKL ze Sokolova a Ostrova, která opět získala
v polských Mikolajkách titul mistrů světa.
Vstupné zdarma

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

KURZY
KULTURNÍ DŮM

KERAMICKÝ KURZ

salonek
4. 3. 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.
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC

salonek
11. 3. pondělí
v 15.00 hod.

Přijďte se příjemně naladit. Naučíte se malovat kraslice
jednoduchou technikou rozehřátými voskovkami. Odborné
vedení Marie Kordaničová.
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO

salonek
25. 3. pondělí
v 15.00 hod.

Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do
dřeva, vytvoříte si zajímavý doplněk do domácnosti, který
bude zároveň jedinečným uměleckým kouskem
Vstupné 200,- Kč

Město Jáchymov PŘIPRAVUJE NA DUBEN:
Neděle 7. 4. 2019 VELIKONOČNÍ JARMARK – více v příštím Zpravodaji

kino

Kultura

Z města

Kultura

zápis do školy

Přednáška

ubytování

Placená inzerce

Placená inzerce

léčebné lázně

slabozrací a nevidomí

prodej slepiček

Tyfloservis

Placení inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks. Výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.

Prodej: 24. března 2019
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Informace - pondělí – pátek od 09.00 do 16.00hod
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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