JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
5/19

o KVĚTEN 2019 o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 co bylo, aneb z titulní strany
 k věci – policie KK
 knižní novinky

 zápis do MŠ
 Otevírání mlýnků
 očkování psů proti vzteklině

Z města

kultura

CO BYLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
Velikonoční jarmark
7. dubna se uskutečnil v přízemí radnice další ročník velikonočního jarmarku. Jarmark byl
velice zdařilý. Přihlásilo se také velké množství stánků s velikonoční tématikou, takže se
bylo na co dívat. Byla tvořivá dílnička ze ZŠ, zdobení perníčků, malování na dřevěné
obrázky, kde si mohli účastníci zasoutěžit o drobné ceny, a také si mohli sami uplést
pomlázku. Velice poutavé bylo také vystoupení dětí ze Základní školy Jáchymov
a pěveckého souboru při ZŠ. Poděkování patří všem, kteří se přihlásili, dorazili a potěšili
návštěvníky.

MěÚ
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
7. zasedání rady města ze dne 21. března 2019:
 schválila pro vyhlášení VŘ na pronájem bytové jednotky č. 1 v čp. 270, ul. nám.
Republiky minimální nabídkovou částku nájemného za m2 podlahové plochy a to 45
Kč
 schválila cenovou nabídku společnosti Kancelář stavebního inženýrství na
posouzení stavebně – technického stavu domu č.p. 896, ulice 5. května, Jáchymov
a pověřuje OHS vystavením objednávky
 schválila jako vítěze výběrového řízení na zajištění stávajícího nestabilního svahu
v rámci VZ - Rekonstrukce opěrné zdi, stará mincovna, Jáchymov, firmu AZ
Sanace a.s, se sídlem Pražská 53, Ústí n./Labem za cenu 6 888 745,48 Kč bez DPH
 schválila nabídku firmy BORRY BUILD, s.r.o., IČ 0420440320 na dodání
stavebních prací Obnova hřbitovní zdi Jáchymov, p.p.č. 826, část A a B, za cenu
455 433, 38 Kč bez DPH
 schválila nabídku firmy BORRY BUILD, s.r.o., IČ 0420440320 na dodání
stavebních prací Obnova hřbitovní zdi Jáchymov, p.p.č. 826, část část C, D,
márnice, vstupní brána za cenu 774 368,61 Kč bez DPH
 schválila nabídku firmy BORRY BUILD, s.r.o., IČ 0420440320 na dodání
stavebních prací Opravy líce opěrné stěny radnice Jáchymov, za cenu 171 710,49
Kč bez DPH
 schválila cenovou nabídku spol. HAREX INVEST s r.o. se sídlem Chebská 169/38,
Karlovy Vary, na provedení vodorovného značení v ul. K Lanovce za cenu 15 435,Kč vč. DPH
8. zasedání rady města ze dne 4. dubna 2019:
 schválila bezplatné umístění stánku s bylinnými produkty společnosti Krušnohorská
Apatyka do areálu štoly č.1, na pozemku 3243/1, který je v současné době pronajat
Krajským muzeem v Sokolově, příspěvková organizace se sídlem:
Zámecká 1, 356 00 Sokolov
 schválila bezplatné zapůjčení kostýmu Šlika vč. rekvizit v rámci akce Zahájení
lázeňské sezóny, a.s. Léčebné lázně Jáchymov
 schválila nabídku firmy Allstav, spol. s r.o. se sídlem Klleislova 11, Plzeň, na
sanační opatření domu čp. 496 na nám. Republiky v Jáchymově
Zpracovala: Hynková
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PODĚKOVÁNÍ
Tak nám definitivně skončila zima. Byla
velice bohatá na sněhovou nadílku.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
zaměstnancům společnosti Technické
služby Jáchymov za to, že se jim dařilo
po celou zimu udržovat cesty sjízdné
a schůdné.
Myslím si, že udržet Jáchymov v
zimě tak, jak by si někteří občané
představovali, je nemožné. Úzké ulice na
jedné straně, vchod do domu na druhé,
zahrádky, zaparkovaná auta. Kam hrnout
sníh? Technika už také pamatuje své a na
novou nejsou peníze.
Finanční rozpočet města sotva stačí na
běžné pokrytí potřeb a když přijde taková
zima, jako letošní, je to složité.
Ti pánové, kteří již ráno před čtvrtou
hodinou ranní vyráželi do ulic, aby byly
sjízdné, mají můj obdiv. Mají přesně
naplánováno, která z ulic má být kdy
uklizena. Žádná volná sobota, neděle. Od
rána do pozdního odpoledne.
Jsem ráda, že máme na Technických
službách takovou partu. Ještě nikdy nebyl
Jáchymov tak udržovaný, jako poslední
roky.
Nastalo jaro a s ním odvoz odpadu, který
se lidem nahromadil. Já sama tuto akci
nechápu, když máme možnost využití
sběrného dvora, dokonce dva dny v
měsíci zdarma. Město musí stát likvidace
takového množství odpadu nemalé
peníze. Jen za první sobotu naplnili chlapi
17 kontejnerů nábytku, sedaček, ledniček,
praček, televizí, pneu a jiného odpadu.
Závěrem přeji všem zaměstnancům
Technických služeb Jáchymov hodně
štěstí v osobním životě, pevné zdraví,
hodně sil. A hlavně aby jim vydržela
chuť, dělat Jáchymov hezkým, i za někdy
nelehkých podmínek, které mají.
Mnohokrát děkuji Zd. Novotná

oznámení
.

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2019
PROHLÍDKY KVĚTEN

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 květnu se konají prohlídky ve dnech:
2. 5., 9. 5., 16. 5., 23.5. a 30.5.
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

oznámení

Z města

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
IKC JÁCHYMOV
listopad – květen

Svátky:

Po - 8.00 - 17.00
Út - 8.00 - 17.00
St - 8.00 - 17.00
Čt - 8.00 - 17.00
Pá - 8.00 - 17.00
So - 9.00 - 15.00
Ne - 9.00 - 15.00

1. leden - zavřeno
velikonoční pátek - zavřeno
velikonoční pondělí - zavřeno
1. květen. - zavřeno
8. květen. - zavřeno

červen – říjen

28. září - zavřeno
28. říjen - zavřeno
17. listopad - zavřeno
24. prosinec - zavřeno
25. prosinec - zavřeno
26. prosinec - zavřeno

Po - 8.00 - 17.00
Út - 8.00 - 17.00
St - 8.00 - 17.00
Čt - 8.00 - 17.00
Pá - 8.00 - 17.00
So - 9.00 - 17.00
Ne - 9.00 - 17.00

5. červen - 9.00 - 15.00
6. červen - 9.00 - 15.00

30. prosinec - 9.00 - 15.00
31. prosinec - zavřeno

POHÁDKOVÝ LES 2019 – SHÁNÍME POMOCNÍKY

POHÁDKOVÝ LES
SCHŮZKA ÚČINKUJÍCÍCH
V PONDĚLÍ 20. KVĚTNA OD 16.00 hod.
se uskuteční na Informačním a kulturním centru v Jáchymově od 16.00
hodin SCHŮZKA VŠECH, kteří mají chuť a chtějí se připojit k pořádání
Pohádkového lesa pro naše nejmenší
POKUD SE CHCETE PŘIPOJIT I VY, MÁTE NÁPADY A JSTE HRAVÍ,
JSTE VÍTÁNI.
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DOVOLENÁ MUDr. HANDRYCHOVÁ
Plánovaná dovolená v naší ordinaci
proběhne ve dnech 24. 4. - 20. 5. 2019
a 10. 6. - 21. 6. 2019. V době naší
nepřítomnosti nás bude zastupovat

MUDr.
Jaroslava
Cikhardtová,
K Lanovce 989, Jáchymov. Zajistěte si
dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
JE TU PRO VÁS JIŽ 20 LET
Ve středu 1. května je tomu 20 let od
doby, kdy bylo uvedeno do provozu naše
jáchymovské Informační centrum. První
sídlo mělo v budově Královské mincovny
v přízemí vpravo a jeho úžasnou vedoucí
byla paní Hana Kopecká. IC patřilo pod
Kulturní dům v Jáchymově a mělo 1,5
zaměstnance - Martinu Fučíkovou a Petru
Javůrkovou. Začínali jsme s vypůjčeným
telefonem, propiskou a blokem. Nejdříve
bez počítače, ten jsme dostali až začátkem
července. Internet byl jen vytáčený přes
telefon a ta rychlost, panečku! Když si na
to dnes vzpomenu, říkám si, jak jsme to
vůbec mohli zvládnout?  Postupně
jsme naše „info“ budovali a rozšiřovali
nabídku služeb nejen pro turisty, ale také
pro občany města. Rozrostla se nám
i škála suvenýrů, map a drobného zboží.
Po dvou letech, opět v květnu, se IC
přestěhovalo do budovy Městského úřadu
do současných prostor. Vedoucím v této
době byl pan Jiří Martínek. Se zánikem
Kulturního domu spadlo IC přímo pod
správu města. Nutno říci, že to byl pro IC
další posun k lepšímu. Začali jsme
prodávat místenky na autobus, stali se
podatelnou a naše služby začali hojně
využívat lidé mířící na MěÚ Jáchymov.
Pomáhali
jsme
s
organizováním
kulturních akcí a aktivně spolupracovali
s Kulturní komisí města. Koncem roku
2007 se z našeho IC stává příspěvková

organizace města. Řady pracovnic opouští
Martina Fučíková a nastupuje Anna
Plačková, která se po krátké době stává
vedoucí IC. Služby i sortiment se rozšiřují
a IC se mění v IKC – Informační
a kulturní centrum. Do týmu IKC
nastupuje Markétka Kutějová.
Pro širokou veřejnost jsou pořádány
mnohokrát do roka nejen kulturní, ale
i sportovní akce. Začíná se pravidelně
konat pouť města, ples a další dnes již
oblíbené akce. Dají se u nás koupit
i vstupenky na akce prodávané v systému
Ticketportal. IKC získává certifikát
a stává se oficiálním turistickým centrem
A.T.I.C. ČR. Pracovnice IKC fungují již
devátou sezonu také jako průvodkyně ve
Špitálním kostele. Na místo Markétky,
která odchází na mateřskou, přichází
Olinka Kochová.
Letošní rok je pro IKC opět zlomovým.
V lednu se sloučilo s
Městskou
knihovnou a vzniká tak jedna velká
organizace MKKIC. Vedoucí se stává
paní Karin Pašková a čeká nás stěhování.
Budovu radnice neopouštíme, ale
přesuneme se o patro níže. V přízemí
radnice je vybudováno nové, moderní,
infocentrum a kdo ví, třeba ke stěhování
dojde opět v květnu. Táhneme svou káru
stále dál a já věřím, že jste s našimi
službami spokojeni.
Za MKKIC Petra Javůrková

pomáhat a chránit

Policie KK

CYKLISTICKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ. MÁME PRO VÁS PÁR RAD
A TIPŮ K BEZPEČNÉ JÍZDĚ.
S příchodem hezkého a teplého počasí
začínají vyrážet na vyjížďky nejen
motorkáři, ale také cyklisté. Stejně jako
řidiči vozidel a motorek, jsou i cyklisté
účastníky silničního provozu a je nutné na
ně brát ohled. V dnešní době se již
můžete v provozu setkat i například
s jezdcem na elektrické koloběžce, na
kterého je také hleděno jako na účastníka
silničního provozu.
Jednou z rizikových situací, při které
může dojít k dopravní nehodě, je
předjíždění. Z pohledu řidiče vozidla je
důležité
při
předjíždění
ostatních
účastníků silničního provozu zvolit spíše
větší oblouk a použít směrová světla.
Samozřejmě nesmí při objíždění dojít
k ohrožení protijedoucích vozidel!
Z pohledu cyklisty je důležité se držet
několika
pravidel.
Mezi
základní
povinnosti cyklisty patří před vyjetím
vždy zkontrolovat stav kola a též mít na
kole povinnou výbavu. Jízdní kolo musí
mít dvě na sobě nezávislé brzdy, přední
odrazku bílé barvy, zadní odrazku
červené barvy, oranžové odrazky na
paprscích kol a rovněž na obou stranách
pedálů. Za snížené viditelnosti musí být
kolo vybaveno v přední části světlometem
s bílým světlem a v zadní části kola
svítilnou červené barvy. Cyklistická
přilba je povinná do 18 let, ale život vám
může
zachránit
i
v
dospělosti.
Doporučujeme ji tak nosit všem, bez
rozdílu věku a kdykoli usednete na kolo.
Vhodným doplňkem jízdního kola je také
zvonek.
Nepodceňujte ani oblečení, které si na
kolo berete. Doporučujeme zvolit výrazné
či přímo reflexní oblečení. Cyklista je pak

dobře vidět i při zhoršeném počasí na
mnohem větší vzdálenost. Uspořádání
cyklistů při jízdě je jednoznačné, vždy
jedou za sebou. Pokud vyráží rodina
s dětmi na výlet, platí, že rodiče jedou
vpředu a vzadu, děti jsou vždy uprostřed.
Jako poslední by měl jet vždy ten
nejzkušenější cyklista.
Mezi časté prohřešky cyklistů můžeme
uvést:
 kolo není vybaveno povinnou
výbavou,
 cyklisté jezdí vedle sebe,
 jezdí po chodníku nebo dokonce po
přechodu pro chodce
Policisté i letos budou zaměřovat svoji
činnost
na
kontroly
cyklistů.
Připomínáme, že cyklisté stejně jako
řidiči motorových vozidel, nesmějí před
jízdou či při jízdě požívat alkoholické
nápoje. Cyklistům ve správním řízení
hrozí v případě, že nadýchají pod jednu
promile, pokuta ve výši 2 500 Kč až
20 000 Kč a v případě, že nadýchají nad
jednu promile, může jim příslušný správní
úřad udělit pokutu ve výši od 25 000 do
50 000 Kč.
Letos na konci března bohužel došlo
k tragické dopravní nehodě na
Karlovarsku. Řidič osobního vozidla ve
večerních hodinách přehlédl na pravé
straně silnice muže na elektrické
koloběžce, do kterého zezadu narazil...
Věříme, že takovéto nehody budou jen
ojedinělé. Všem účastníkům silničního
provozu doporučujeme, aby co nejvíce
dbali opatrnosti při svých jízdách
a chovali se k sobě ohleduplně.
Oddělení tisku a prevence KŘP KK
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VELIKONOČNÍ DÍLNY VE ŠKOLCE
Ve čtvrtek 11. dubna se v naší mateřské
škole konala tvořivá dílnička. První
netrpělivá maminka přišla už čtvrt hodiny
před začátkem. Ve tři čtvrtě na tři se
začala naplňovat naše jídelna rodiči
a dychtivými dětmi, které v první chvíli
nevěděly, ke kterému stolečku jít dřív a
ke kterému později. Sotva si domalovaly

vajíčko, už se hrnuly ke slepičkám, pak
k zajíčkům, kuřátkům atd. Vše vyráběly
za velké pomoci rodičů. Dětem radostí
svítila očička, štěbetaly, maminky
a tatínkové si popovídali a všichni si
nakonec odnášeli plné ruce výrobků.
V této uspěchané době jsme rádi, že si
tolik rodičů udělalo čas na naše dílničky.
Kolektiv učitelek MŠ

ŠKOLENÍ UČITELŮ
25. března, v době ředitelského volna, proběhlo školení pedagogických pracovníků. Další
vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečnilo formou tzv. školení sboroven, které
bylo zaměřeno na hodnocení žáků se specifickou poruchou učení a chování. Lektorkou
byla Mgr. I. Tormová, pracovnice Krajského vzdělávacího centra a PPP Karlovy Vary.

školní noviny
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PARLAMENT - MERKLÍN
Byli jsme pozváni na akci, která se konala
v úterý 26. března na Základní škole
Merklín. Jednalo se o skládání slibu
parlamenťáků a jejich pasování do
školního parlamentu. Moc jsme se těšili a
byli zvědaví, jak to bude probíhat. Po
svačině jsme se sešli před školou a mohli
vyrazit s naší paní ředitelkou na akci.
Cesta netrvala dlouho a tak jsme se
v cuku letu ocitli před školou v Merklíně.
Srdečně nás pozvali dál a přivítali,
zavedli nás do tělocvičny, kde bylo vše
krásně nachystané, stoly, židličky,
lavičky, výzdoba. Dokonce na nás čekala
místa vpředu s občerstvením, které jsme
s chutí snědli. Domů jsme dostali i
bonbony,
abychom
mohli
mlsat.
Tělocvična se brzy zaplnila žáky a jejich
učiteli,
kteří čekali na příchod
parlamenťáků.

Zazněla slavnostní hudba a vešli
parlamenťáci, kteří byli nádherně
oblečení, měli odznaky ŽP. Seřadili se do
řady a všichni přednesli slib. Následně
byli postupně pasováni koordinátorkou
žákovského parlamentu. Všichni nadšeně
tleskali a vyjádřili tak svou podporu.
O pár okamžiků později jsme byli
vyzváni my k přednesení naší prezentace.
Vytvořili jsme pro inspiraci začínajícího
parlamentu shrnutí akcí, které jsme dělali
na naší škole.
Poté byla vyzvána
koordinátorka ŽP z 5. základní školy
Ostrov a povídala nám o jejich
parlamentu. Bylo to inspirativní a
zajímavé.
Z tělocvičny se žáci vydali zpět do svých
tříd, aby se věnovali výuce a my se vydali
na prohlídku školy, prohlédli jsme si
fotografie, obrázky na nástěnkách,
jídelnu, družinu i některé třídy. Podívali
jsme se na nástěnku parlamentu, kde měli
různé nápady a přání. Některá přání se
nám líbila, některá nás překvapila- např.:
„přál bych si více hodin matematiky“.
Škola je sice malá, ale velmi útulná.
Výlet se nám velmi líbil a rozhodně jim
v budoucnu oplatíme pozvání a podívají
se k nám.
Pandamenťáci ZŠ Jáchymov

5. ZŠ MÁ TALENT
Byli jsme pozváni na akci 5. ZŠ MÁ TALENT, která se konala na 5. ZŠ Myslbekova
v Ostrově. Na akci jsme se moc těšili a byli zvědaví. S nadšením jsme vyrazili na
autobusovou zastávku a čekali na náš motorový kočár, který nás zavezl do cíle. Jelo
poměrně hodně lidí, ale vešli jsme se, usadili a vyrazili. Ten den bylo nádherné počasí a
svítilo slunce, což naší pozitivní náladu jen umocnilo. Když jsme dorazili k místu konání,
přivítalo nás pár žáků a provedli nás školou až do učebny, ve které se konala soutěž. Vše
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bylo nachystané, židličky k sezení, občerstvení a ceny pro vítěze i pro zúčastněné.
Přihlášených bylo poměrně hodně žáků s různými dovednostmi. Soutěžící šli za sebou
podle věku a opravdu bylo na co koukat a co poslouchat. Překvapila nás odvaha všech,
kteří vystoupili před porotu, nás, spolužáky i rodiče. Viděli jsme mažoretky v překrásných
kostýmech, recitaci básniček, taneční čísla, gymnastiku, pěvecká vystoupení. Všichni byli
kreativní a zapálení, podporovali i své soupeře a tleskali jim. Akce byla úžasná a moc se
nám líbila, dokonce jsme se účastnili hlasování pro cenu diváka, kdy jsme mohli dát hlas
číslu, které se nám líbilo nejvíce. V půl páté jsme museli vyrazit zpět k domovům,
rozloučili se a opustili školu, po cestě na zastávku jsme se zastavili na malé občerstvení,
následně usedli do autobusu a domů. Akce pro nás byla inspirativní a rádi bychom
v budoucnu zorganizovali něco podobného.
Pandamenťáci ZŠ Jáchymov

DEN UČITELŮ
28. březen patří všem učitelům. Tento den
si připomínáme výročí narození Jana
Ámose Komenského, učitele národů
a zároveň patrona českého školství. Byl to
právě Komenský, který poprvé definoval
pojem školní rok, prázdniny a školní
týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách
byli žáci stejného věku. Preferoval školu
hrou, názornosti a aktivnosti. Zároveň
kladl velký důraz na spolupráci rodičů
a učitelů.
Pedagogický pracovník ovlivňuje životy
mnoha dětí a žáků, směřuje je správným

směrem, nejen v jejich vzdělávací dráze,
ale i v té životní.
Na naši školu a mateřskou školu přišli
pedagogickým pracovníkům poděkovat
také pan starosta Ing. B. Grulich a pan
místostarosta
F.
Holý.
Děkujeme
zástupcům MěÚ Jáchymov za pěkné
přání. Moc nás to potěšilo, vážíme si
toho, že si naší práce ceníte.
Mgr. D. Nováková, ŘŠ

ŘEDITELSKÉ VOLNO – POZOR ZMĚNA
Z důvodu rekonstrukce vozovky nebudou probíhat ředitelská volna v dubnu a květnu:
29. 04. 2019
přeloženo na 25. 3. (školení pedagogických pracovníků)
30. 04. 2019
zrušeno
09. 05. 2019
zrušeno
10. 05. 2019
zrušeno
Ředitelská volna budou čerpána na konci školního roku. Žáci ukončí vyučování
25. 06. 2019.
Změnu termínu na žádost školy
26. 06. 2019
ředitelské volno
projednala a schválila Rada města
27. 06. 2019
ředitelské volno
Jáchymov na svém zasedání dne 21. 03.
28. 06. 2019
ředitelské volno
2019.
Mgr. Drahuše Nováková, ŘŠ

muzeum

Kultura

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.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út - ne 10 - 18 hodin
www.kvmuz.cz
VÝSTAVA: Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let
2. 5. - 31. 5. Panelová výstava přibližuje prostřednictvím obrázků z fotografické soutěže
konkrétní místa Karlovarského kraje na historických a současných fotografiích, kdy se
autoři jednotlivá místa a objekty snažili vyfotit z téhož místa.
MUZEJNÍ NOC
sobota 18. 5. 2019 začátek v 18.00 hodin, konec v 22.00
Tradiční akce nabízí prohlídku stále expozice muzea v netradičním večerním čase.
Návštěvníci mohou obdivovat jedinečnou sbírku Jáchymovských minerálů a mincí,
zhlédnout nové exponáty v expozici věnované latinské knihovně i výstavku dobových
fotografií v muzejní kavárně.

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 – 12,00

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

13,00 – 16,00 hod.

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 30. 5. 2019
10,00 – 11,00 hod.

Naše webové stránky:
www.mkjachymov.cz
Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

Neděle 26. 5. 2019
od 13.00 do17.00 hod.
NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU
J. K. Rowlingová: Grindelwaldovy
zločiny
Nejen Harry Potter, ale
i další díla J. K.
Rowlingové mají své
místo v naší knihovně.
Také její Fantastická
zvířata a kde je najít

nabízí výpravu do světa kouzel a fantazie,
tentokrát dokonce ve formě původního
scénáře. Nepostradatelné dílo pro všechny
fanoušky Harryho!

Největší záhady kriminalistiky
Žádná kouzla ani
fantazie, ale reálné
zločiny,
které
se
nepodařilo
dodnes

vyřešit ani zkušeným detektivům.
Vyšetřovací spisy, materiály i výpovědi,
které zkompletoval Jaroslav V. Mareš.

knihovna

Z města

NOC S ANDERSENEM: kdo unikne, vyhraje!
Již po osmé v naší knihovně proběhla Noc s Andersenem pro děti 3., 4. a 5. tříd,
tentokráte koncipovaná jako knihovnická únikovka. Jednotlivé týmy hledaly nápovědy,
luštily šifry a plnily úkoly. Nakonec se všem podařilo nejen odemknout knihovnu, ale
nalézt i stříbrný poklad ukrytý v tajné štole a střežený Duchem pramene.
Samozřejmě nechyběla ani bomba, pizza k večeři a chvilka čtení před spaním ;-)
Děkujeme za spolupráci kolegyním z Infocentra a především paní Pincové za kouzelné
rozšíření programu.

ČAJ O PÁTÉ
každé pondělí od 17:00 se v knihovně scházíme, abychom společně sledovali facebookové
kurzy angličtiny English hackers.

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
CURIE

MÁJOVÝ GALAKONCERT

kavárna
1. 5. středa
v 19.30 hod.

je pozdní večer, první máj, večerní máj, je lásky čas.....večer
plný árií a písní o lásce (B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich,
O. Nedbal, R.Piskáček, ...). Libuše Moravcová Myřátská –
soprán. Doc. Katarína Bachmannová – klavír.
Vstupné 150,- Kč

BĚHOUNEK

DOSTAVENÍČKO S VIOLOU A KLAVÍREM

zimní zahrada
2. 5. čtvrtek
v 19.30 hod.

Úžasné představení v podání vynikajících umělkyň Mgr.
IVETY MADARASOVÉ (klavír) a Mgr. Evy Mokré
dipl.um. (viola). Na programu jsou skladby určené pro klavír
a violu.
Vstupné 150,- Kč

BĚHOUNEK

COLLEGIUM VOCALLE JIŘÍHO ŠTRUNCE
Výjimečný koncert ženského sboru COLLEGIUM VOCALLE
JIŘÍHO ŠTRUNCE, které tvoří bývalé členky Karlovarského
dívčího sboru.

sál
7. 5. úterý
v 19.30 hod.

Vstupné 140,- Kč

RADIUM PALACE

PO-PO TRIO zpívá SWING

sál
9. 5. čtvrtek
v 20.00 hod.

Dámské vokální trio z Karlových Varů v obsazení Karolína
Kučerová, Klára Svobodová, Miroslava Lendělová,
doprovodí brilantní klavírista Karel Šimandl. Z programu:
Hallo Dolly, Beatles, Hallelujah, Jen pro ten dnešní den ...
Vstupné 140,- Kč

CURIE

Recitál nejen Salónní hudby pro flétnu a klavír - Petr
Pomkla & prof. Inna Aslamasová

kavárna
10. 5. pátek
v 19.30 hod.

J. S. Bach, S. Rachmaninov, G. F. Haendel, P. I. Čajkovský,
J. Novák, G. Fauré, C. Booling.
Vstupné 140,- Kč

CURIE

EVA HENYCHOVÁ

kavárna
14. 5. úterý
v 19.30 hod.

Folkový recitál. Eva Henychová je nejen zpěvačkou,
kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale
především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout
srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí
člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch
skutečností všedního života.
Vstupné 140,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
BĚHOUNEK

zimní zahrada
16. 5. čtvrtek
v 15.30 hod.

JAZZOVÉ
ZAHRADĚ

KLAVÍRNÍ

ODPOLEDNE

NA

ZIMNÍ

Na klavír hraje J. Henry!
Vstup volný

BĚHOUNEK

OD VALČÍKU K ČARDÁŠI

sál
22. 5. úterý
v 19.30 hod.

Koncert v podání sopranistky Luisy Albrechtové. Na
programu skladby od G. Bizeta, W. A. Mozarta, F. Lehára
a dalších. S klavírním doprovodem doc. Kataríny
Bachmanové.
Vstupné 180,- Kč

RADIUM PALACE

JAROSLAV
SVĚCENÝ
KÁČERKOVÁ (virginal)

sál
23. 5. čtvrtek
v 20.00 hod.

(housle)

A

MICHAELA

Špičkový koncert houslového virtuose Jaroslava Svěceného
a české varhanice Michaely Káčerkové.
Vstupné 450,- Kč v předprodeji 390,- Kč

CURIE

ČESKÉ I SVĚTOVÉ HITY 60 - 90 léta

kavárna
28. 5. 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 mnoha dalších. V podání Soni Hrubé. Hudební doprovod
Josef Škulavík.
Vstupné 140,- Kč

BĚHOUNEK

JAZZOVÉ KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE

zimní zahrada
30. 5. čtvrtek
v 15.30 hod.

Na klavír hraje J. Trakal.
Vstupné volné

RADIUM PALACE

PRAGUE RHYTM KINGS

sál
30. 5. čtvrtek
v 20.00 hod.

Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající se
originální interpretací jazzové hudby 20. a 30. let min.
století. Členové orchestru jsou absolventi Konzervatoře
Jaroslava Ježka v Praze. Na programu jazz, swing, blues,
charleston, foxtrot, black bottom a další.
Vstupné 140,- Kč

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
BĚHOUNEK

sál
6. 5. pondělí
v 19.30 hod.

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.
Vstupné zdarma

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM

sál
13. 5. pondělí
v 19.30 hod.

Poutavá přednáška o stinné stránce Jáchymova zvané
“Jáchymovské peklo“. Vyprávění o koncentračních
a pracovních táborech. Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

RADIUM PALACE

VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY

bar
13. 5. pondělí
a
27. 5. pondělí
v 19.30 hod.

RADIUM PALACE

bar
29. 5. středa
v 14.00 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
PŘEDNÁŠKA „HISTORIE RADIUM PALACE A LÉČBA
V JÁCHYMOVĚ“

Přednáší MUDr. Radovan Kamenec.
Vstupné zdarma

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

DIVADLO
KULTURNÍ DŮM

ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY

sál
17. 5. pátek
v 19.30 hod.

Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní
komedii. V luxusním penzionu pro důchodce se sejde
nesourodá společnost – stárnoucí diblík Agnes, mrzutá
pesimistka Zita, mladičký rocker Robert a přepečlivá
ošetřovatelka Kamila. Režie: Jan Mareš.
Vstupné 90,- Kč

kino

Společenský život

Kultura/ostatní

připravujeme

Město Jáchymov PŘIPRAVUJE NA ČERVEN:
Sobota 1. 6. 2019 POHÁDKOVÝ LES – tradiční akce pro malé i velké. Pro
každého, kdo se rád projde lesem a hlavně má rád pohádky! Budou na Vás čekat
vodníci, divoženky, baba Jaga, vlk, Sněhurka, Mája ....
Sobota 8. 6. 2019 FOTBALOVÝ TURNAJ o pohár starosty města – tradiční
turnaj, kterého se mohou zúčastnit všichni od 15 do 90 let, kteří sestaví
šestičlenné družstvo. Žádný hráč nemůže hrát za dva týmy. Bližší informace se
včas dozvíte. Tak co, přijdete si zahrát?

Více informací uveřejníme v příštím Zpravodaji.

OČKOVÁNÍ PSŮ
NEDĚLE 12. 5. 2019 proběhne v Jáchymově každoroční vakcinace psů
proti vzteklině.
U RADNICE od 16 do 16.30 hodin
Na Mariánské na zastávce v 15.45 hodin
Suchá U Pašeráka v 16.50 hodin
Cena: vzteklina 100,- Kč, kombinace (včetně vztekliny) 300,- Kč.

SLUŽBY PRŮVODCE – NOVINKA v IKC
Od května je nově možné využít služby průvodce městem. Vybrat
si můžete z několika okruhů:
„Šlikovka“ klasik + rozšířená o pracovní tábor Svornost / cca 3 km
Radonová stezka klasik + 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 10 lidí.
Tel.: 353 811 379, ic-jachymov@volny.cz. Cena za osobu 50,- Kč.

Prohlídky

skauti

Z města

ARNIKA JÁCHYMOV
O posledním březnovém víkendu jsme se
sešli ke společné akci. Začali jsme již
v pátek k večeru v klubovně, přivítali
jsme zástupce Krajské rady Junáka
Karlovarského kraje, kteří pro nás měli
zajímavé informace o aktuálním dění. Po
večeři jsme si zahráli několik her a šli
spát. V sobotu jsme očekávali krásné
slunečné počasí a to se nám vyplnilo!
Dopoledne jsme sbalili vše potřebné
a vydali se do přírody. Přes zahrádky do
lázní, lesními serpentinami na Panorámu
a pak po modré až na bývalý Arnoldov.
Zde jsme si nedaleko zurčícího potůčku
opekli něco k obědu a upletli velikonoční
pomlázky. Nikam jsme nespěchali,
užívali jsme si hřejivých paprsků slunce,
zpěvu ptáků a probouzející se jarní
přírody. Cesta zpět vedla dolů do údolí
směrem na Horní Žďár, po kilometru
jsme zahnuli na cestu mezi loukami
lemovanou
stromořadím.
V těchto
místech ještě nikdo z nás nikdy nebyl.

Krásná, stará, cesta stále klesala až
k potoku Suchá, podél kterého jsme došli
až na cyklostezku. Zpět do Jáchymova
jsme se vrátili po Mlýnské stezce. Akce
se moc povedla!
První dubnovou sobotu jsme se dali do
úklidu, dokonce dorazili i někteří rodiče.
Počasí nám také přálo, což bylo pro náš
záměr ideální. Vyrazili jsme od
kulturního domu, pod Běhounkem jsme
zahnuli do lesa a prošli celou trasu
"kaštanové aleje" až ke hřbitovu.
Nasbírali jsme toho opravdu hodně, ke
konci cesty už jsme měli opravdu plné
ruce pytlů a pomalu nebylo už kam sbírat.
Pytle jsme vysypali do kontejnerů na
tříděný odpad před paneláky a přes
zahrádky se vydali zpět domů. Cestou
jsme ale neměli zavřené oči, tak jsme
posbírali alespoň "to nejhorší" - velký
pytel plechovek od nápojů, plastových
lahví a podobného odpadu. Byla to
vydařená a užitečná akce!

Tomáš Barth, vedoucí střediska

Z města

hasiči

Z ČINNOSTI HASIČŮ
V měsíci dubnu, jak jsem již
informovala v minulém čísle, vyrazili
mladí hasiči na Český halový pohár do
Jablonce nad Nisou. Závodili v kategorii
mladších a starších žáků, dívky a chlapci
v běhu na šedesát metrů s překážkami.
Celkem se na start postavilo vždy cca 500
závodníků. Naši závodníci postoupili do

vyšších kategorií a o to to měli těžší,
přesto nezklamali. Všichni se umístili
v první stovce a opět si dali osobáčky. Po
dlouhé době jsme měli obsazenou i
kategorii starších kluků a snažili se, na
začátek čas 18 vteřin je paráda. Zadařilo
se sestavit také družstva dorostu, a to jak
dorostenek tak poprvé také vlastní
družstvo dorostenců. V sobotu 13. dubna
se dorostenci zúčastnili branného závodu
ve Staré Roli a vedli si velice dobře.
Dorostenky a také dorostenci se umístili
na místě druhém ve svých kategoriích.
Kolektiv se začíná pilně připravovat na
jarní okresní kolo, ale počasí nám zatím
moc
nepřeje.
O
velikonočních
prázdninách se starší děti zúčastní
RESCUE CAMPU, kde se budou učit

první pomoci v terénu pod vedením
zkušených lektorů, záchranářů a hasičů.

Na své jarní závody se připravuje také
družstvo
žen.
Ukončily
tréninky
v tělocvičně a začínají přípravu na okresní
kolo venku. Uvidíme, zda se zadaří
postavit také na start družstvo mužů .
Nainstalovaný nový kotel je hodně znát.
Hasičárna se pomalu zatepluje a vysychá.
Členové jednotky mají za sebou již
další praktická cvičení, tentokráte na
spojovací službu, dvě členky absolvovaly
zdravotnický kurs a řidiči se zúčastnili
profesního a referenčního školení. Jsou
prováděny kondiční jízdy a provádí se
strojní údržba. Odeslána byla žádost
technických podmínek na nový dopravní
automobil.
K 15. dubnu jednotka vyjížděla ke třem
zásahům. Jednou na požár trávy, jednou
na dopravní nehodu OA, který spadl ze
zídky do remízku s rybníčkem a na
nahlášený spadlý stromek směrem na
Boží Dar.
Anna Plačková

hasiči

Z města

Placená inzerce

léčebné lázně

léčebné lázně

Placená inzerce

Placená inzerce

slepičky/kominík

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.

Prodej: 26. května 2019
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace - pondělí - pátek od 09.00 do 16.00hod
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

kultura

Z města

Z města

zápis do MŠ

vzpomínka

Matrika

VZPOMÍNÁME
Hluboce zarmouceni oznamujeme,
že nás navždy opustila naše milovaná
maminka, tchyně, babička, prababička,
kamarádka a obětavá kolegyně

paní Jiřina Krulová
zemřela v úterý 19. března 2019 po vážné
nemoci ve věku 78 let.
Vzpomínáme

kultura

Z města
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