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• školní noviny
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• rada města
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• vakcinace psů
• vítání občánků

MěÚ

co se u nás událo

LOV NA ČARODĚJNICE
Všechno je letos trochu jinak, ale my Vás o některé akce nechtěli a nechceme připravit.
Proto mimo Medvědí stezky, která je nyní hojně navštěvovaná, jsme připravili také Lov na
čarodějnice. Byla to procházka Císařskou alejí, strašidelnou stezkou od Kaple sv. Jana
Nepomuckého na tzv. Jánském vrchu, která tu stojí od roku 1734, kde jsme zjistili, že se
k čarodějnicím váže pověst:
Okolí Jánské kaple nad Jáchymovem bylo pověstným místem sletů čarodějnic tohoto kraje.
Shromažďovaly se tu o Valpuržině noci před prvním májem (název vychází z místní
německé tradice). Jánský vrch je vlastně skála, příkře vystupující ze severního svahu údolí,
optimální místo pro čarodějnické sabaty a rituální obřady.
Děti s rodiči prošli tuto stezku, plnili různé úkoly a za vyluštěnou tajenkou se poté skrýval
diplom a sladká odměna, která byla připravena v čarodějnických kruzích. Za pomoc
děkujeme našim hasičům a jejich malým pomocníčkům. Další akce připravujeme, tak
sledujte naše fb stránky a Zpravodaj.

rada města

MěÚ

8. zasedání rady města ze dne 29. dubna 2021:
• odložila do příštího jednání RM vyslovení souhlasu k zajištění mineralogických
vzorků pro Krušnohorský Horní spolek, z. s.
• uložila vedoucí OHS oslovit minimálně 3 firmy na vyřezání náletu u dolu Svornost
na pozemku 4912/2 a 13/1.
• vzala na vědomí registraci proměn pro Národní putovní výstavu Má vlast cestami
proměn 2021/2022, pořádanou z. s. Cestami proměn Praha, kde byla představena
Expozice Latinské knihovny.
• schválila Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování, a to mezi
Městem Jáchymov a spol. Zásilkovna, s r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Jedná se o automat, sloužící k vydávání
zásilek a poskytování dalších služeb. Tato služba je bezplatná.
9. zasedání rady města ze dne 13. května 2021:
• schválila cenovou nabídku na zpracování Biologického průzkumu rybníka na
Mariánské od Mgr. Vladimíra Melichara, Křižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary za cenu
20 tis. bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky.
• souhlasila s užíváním autobusových zastávek ve městě Jáchymov (linka Praha - Boží
Dar, č. 142103) provozovateli linky Rostislavu Rubešovi, zájezdová doprava, Řisuty
28, IČO: 16971086.
• souhlasila s uspořádáním akce 5.6. - 6.6.2021 „Zahájení sezóny“ v Trial Parku
Klínovec za podmínek dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
• souhlasila s otevřením kaple sv. J. Nepomuckého na Jánském vrchu za účelem slavení
mše a souhlasí s instalací kříže na uvedené kapli, a to ve spolupráci s Nadací
St. Joachim.
Zpracovala: Hynková

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 16.6.2021 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov
(s přihlédnutím k aktuálním epidemiologickým opatřením)

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
XIX. Veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 23.6.2021 od 15 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Jáchymov

MěÚ

oznámení

oznámení

MěÚ

INZERCE ve
Zpravodaji města

PŘEDPLATNÉ

Inzerci zašlete na email:
ic-jachymov@volny.cz s vašimi
fakturačními údaji (jméno a příjmení,
název PO, sídlo, IČ, adresa a v jakém
formátu si přejete inzerovat).

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

1/4 stránky
3/4 stránky
1/2 stránky
1/1 stránky

200,- Kč + 21% DPH,
600,- Kč + 21% DPH,
400,- Kč + 21% DPH,
800,- Kč + 21% DPH,

Jáchymovského zpravodaje

Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12
ks, to znamená, že cena za kus je 5,- Kč.
Předplatné lze zajistit i na kratší či delší
dobu v Informačním centru.
Jsme tu pro vás v běžné pracovní době.
Po - pá
8.00 - 17.00 hod.
So, ne
9.00 - 17.00 hod.

barevná inzerce + 50%

knihovna

Z města

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Městská knihovna je otevřena v obvyklé otevírací době, při dodržení aktuálních nařízení
Vlády ČR (rouška, rozestupy, dezinfekce rukou).
Pondělí

13:00 – 18:00

Úterý

10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Čtvrtek

13:00 – 18:00

Kontakt:
www.mkjachymov.cz
tel. : 353808122
e-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz, info@mkjachymov.cz

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Expozice je návštěvníkům otevřena každý den od 10:00 do 16:00.
Počet návštěvníků je omezen dle aktuálních nařízení Vlády ČR. Komentované prohlídky se
nekonají.
www.latine-school.cz, FB: Expozice Knihovny Latinské školy

MěÚ

oznámení

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V neděli dne 6. 6. 2021 od 16:00 do 16.30 hodin proběhne v Jáchymově před radnicí
každoroční vakcinace psů proti vzteklině.
Časový harmonogram:
Jáchymov – radnice 16.00 – 16.30 hod.
Mariánská – zastávka v 15.45 hod.
Suchá – U Pašeráka v 16.45. hod
Cena:
vzteklina 100,- Kč,
kombinace (včetně vztekliny) 300,- Kč
Matrika

vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milé maminky,
na 18. červen 2021 jsme naplánovali „Vítání občánků“. Pokud tedy máte doma malého
„drobečka“ a chcete se akce zúčastnit, dejte nám o sobě vědět. Formulář k přihlášení najdete
na webu města, anebo si jej můžete vyzvednout v Informačním centru. Formulář prosím
odevzdejte v Infocentru Jáchymov nejpozději do 14. června.
Děkujeme a těšíme se na vás.
Medvědí stezka

děkujeme

Dobrý den, moc děkujeme za skvělý nápad s Medvědí stezkou. Děti si to moc užily a my
také. Těšíme se na další stezku.

S pozdravem
Sedlačíková Kristina

senioři

Policie prevence

NENECHTE SE PODVÉST A OKRÁST
Policisté Karlovarského kraje se jako každoročně zaměřují při svých preventivních akcích
na jednu z nejzranitelnější část naší populace – seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména
pro podvodníky, kteří cílí především na jejich osamělost a dobrotu. Podvody zaměřené na
seniory bývají páchány nejčastěji prostřednictvím domácích návštěv, telefonicky nebo stále
častěji i v online prostředí. Aby ubylo těchto protiprávních útoků, připravili policejní
preventisté pro seniory nový preventivní projekt s názvem Nenechte se podvést a okrást!,
jenž zavítal i k nám, do Jáchymova. Naši senioři v DPS dostali taštičky s informacemi, jak
se mají chovat, aby se nestali obětmi podvodníků.

Matrika

vzpomínka

VZPOMÍNKA
17. června 2021 by se dožil 90 let

Mgr. Oldřich Ježek,
učitel a dlouholetý kronikář města.
Do Jáchymova přišel s rodiči v roce 1945.
Jáchymov a jeho slavnou i pohnutou historii měl
rád a seznamoval s ní lázeňské hosty i
návštěvníky města.
Moc na Tebe, tatínku, vzpomínáme.
Milena s dcerami a celou rodinou

ROZLOUČENÍ
Zveme všechny, co znali mého manžela, tátu,
kamaráda – dovolujeme si vás pozvat na
poslední rozloučení s

panem Josefem Kusovským
na našem hřbitově v Jáchymově.

Dne 12. 6. 2021 od 14.00 hodin.
Děkujeme za vaši účast a vzpomínku
PS: Přijďte, bude sranda. Mám pro vás jeden
vtip, který jste ještě určitě neslyšeli.

rozhýbejme město společně

KAMÍNKY

ROZHÝBEJME MĚSTO SPOLEČNĚ!
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Zima pomalu končí, jaro a snad i lepší dny se blíží. Pojďme si také my v našem městě
a okolí kreativně zpříjemnit své dny. Vytvořit krásný malovaný kamínek a také si udělat
procházku a zkusit najít jiný. Určitě jste i tomto druhu zábavy již slyšeli, tak pojďte na to.
Pojďte společně tvořit malované putovní kamínky. Položte je na viditelné místo, aby je mohl
najít někdo jiný a radovat se z nich. Každý kámen zespod podepište – názvem skupiny
#Kamínky, logem Facebooku a PSČ místa, odkud jste.
NAŠLI JSTE KAMÍNEK?
Našli jste takový podepsaný kámen? Přidejte se do skupiny a vložte sem fotku kamínku
z obou stran, město nálezu a opište PSČ bez mezer z kamínku do textu. Jeho tvůrce i my
ostatní tak můžeme sledovat, kde se zrovna nachází. Podle poštovního směrovacího čísla
zjistíte, odkud k vám kamínek doputoval. Kamínek si můžete nechat, ale ještě lépe – nechte
ho putovat zase někde dál.
CHCETE VYTVOŘIT KAMÍNEK?
Zaujalo vás to a chcete také tvořit? Směle do toho. Užijete si spoustu legrace a třeba se
někde časem kamínek vynoří. Nezapomeňte jej podepsat (logo Facebooku, #Kamínky
a PSČ vašeho města). Kamínek vyfoťte, sdílejte ve skupině spolu s informací o městě a PSČ
(bez mezer), odkud vyráží a pak už se může vydat na své putování.
Nezapomeňte, pokud jej nechcete dávat do skupiny na fb, vyfocený kamínek zaslat
k nám na Informační centrum Jáchymov, kde budeme fotografie schovávat
a v listopadu 2021 vyhodnotíme (redakční rada a referentky IKC) nejhezčí kamínek
a svou odměnu obdrží i majitel nejvíce namalovaných kamínků.

KAMÍNKY

rozhýbejme město společně

ČÍM MALOVAT?
Kamínky namalujte akrylovými barvami a akrylovými fixy. Na závěr ještě přelakujte
bezbarvým akrylovým lakem. Tipy na ověřené výrobky najdete v souborech skupiny.
KDE JEJ POLOŽIT?
Kamínek položte na viditelné místo, kde je pravděpodobné, že si jej někdo všimne. Prosíme,
dbejte také na bezpečnost svou i budoucích nálezců. Volte takové místo, kde nehrozí
nebezpečí, není zde velký provoz apod. Také místo, které tím neutrpí. Není našim cílem
vytvořit skládky a ničit životní prostředí.
JAK ZAČÍT?
CO POTŘEBUJETE DO ZAČÁTKŮ?
Především kamínky, akrylové barvy a akrylový lak na zafixování. Pokud máte malé děti,
nejspíš už budete mít sbírku kamínků z procházek, pro které jste zatím neměli využití.
Kamínky očistíte a namalujete obrázek. Inspiraci můžete hledat v našich albech.
JAK KAMÍNKY OZNAČIT?
Ze zadní strany kamínek podepíšete logem Facebooku (bílé písmeno „f“ v modrém kruhu),
názvem Kamínky a Vaším poštovním směrovacím číslem bez mezer.
CO S KAMÍNKY DÁLE?
Pak zalakujete cca. dvěma vrstvami laku, aby kamínek vydržel venkovní podmínky.
Kamínky poté můžete vyfotit a vložit fotky do skupiny. Jakmile kamínky zaschnou, můžete
se vydat na procházku a najít jim nějaké pěkné, viditelné a bezpečné místo, kam je umístíte.
Nemusíte je pokládat jen ve svém okolí, můžete je vzít kamkoli na výlet. Při ukládání
myslete na bezpečnost nálezců i na to, aby se při sbírání kamínků neponičila příroda či
kulturní památky. Pak můžete sledovat, zda se kamínek náhodou neobjeví ve skupině
a s trochou štěstí i v úplně jiných městech, než odkud se vydal na své putování.
NAŠLI JSTE NAMALOVANÝ PODEPSANÝ KAMÍNEK?
Přidejte se do skupiny a na zeď dejte fotku kamínku z obou stran. Do textu opište PSČ
z kamínku (bez mezer) a dopište místo, kde jste jej našli. Tak může jeho autor i další členové
skupiny dohledat, co se s kamínkem děje. Kamínek můžete poté dát na jiné místo
(ve stejném i jiném městě), aby mohl dále putovat. Můžete si jej také nechat a vyslat za něj
jiný. Doufáme, že vám případný nález kamínku udělá radost.
Přejeme vám příjemnou zábavu!

hasiči

Z města

JARO U HASIČŮ
V dubnu a květnu pokračovali hasiči s postřiky dětských hřišť, DPS a vchodů v panelových
domech, vždy na požádání majitelů. Prováděli pravidelná cvičení jednotky – školení na
dýchací techniku a druhé kolo první pomoci. Po částečném rozvolnění v době, kdy děti
začaly chodit do školky a základní školy, pomáhali při testování a úklidu testovacích
balíčků. Poté školu vždy vydesinfikovali.
Jednotka v těchto měsících vyjížděla třikrát z toho dvakrát na požár budovy do Ostrova
a jedenkrát na hořící túje v Jáchymově.
Po rozvolnění začal pracovat také oddíl mladých hasičů. Sešla se dvě družstva - jedno
starších a jedno mladších. Měli velikou radost, že mohou opět trénovat a také to bylo vidět
na výkonech. 22.5. se konalo v Hroznětíně za dodržení všech pandemických pravidel
okresní kolo hry Plamen, kde starší družstvo obsadilo krásné druhé místo a postoupilo po
devíti letech na krajskou soutěž, která se koná 5. června v Mariánských Lázních. Tak nám
držte palečky při boji o postup na MČR. V neděli 23. 5. se poté konalo v Hroznětíně okresní
kolo mladší kategorie a dvojka nás držela celý víkend. Také mladší kategorie obsadila druhé
místo, ale již bez postupu. I tak je to po tak dlouhé době veliký úspěch.
Své tréninky začalo také dorostenecké družstvo děvčat, která se utkají na krajském kole
12.6. také na stadionu v Mariánských Lázních o postup na MČR a v boji máme také dva
dorostence jednotlivce.

Úspěšní jsme byli také ve volnočasových aktivitách. Při luštění křížovek, byla vylosována
tři naše děvčata. Magdalena Peteříková, Jitka Kneiflová a Johanka Mikulášková. Účastnili
jsme se také celostátní soutěže PO očima dětí a za SDH vyhrála ve svých kategoriích Pavla
Peteříková, Jitka Kneiflová a Magdalena Peteříková, všechny tři dívky postoupily do
okresního kola. Na okresním kole obsadily opět všechny tři první místa a postoupily do
krajského kola.
Vážení rodiče, pokud máte tříleté prcky, kteří by se rádi stali hasiči, tak zakládáme nové
družstvo přípravky. Tréninky budou každý čtvrtek od 16.00 hodin. První schůzka se bude
konat 10.6.2021. Přijímáme ročníky 2015 - 2018, 3 - 6 let.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

Z města

školní noviny

SRDÍČKA MAMINKÁM PRO RADOST
Školní parlament ZŠ a MŠ Jáchymov, Pandament, vyzval ostatní školy k zapojení do
projektu Srdíčka maminkám pro radost. Žáci mohli do pátku 7. 5. 2021 vyrobit srdíčko nejen
pro svoji maminku, ale pro všechny maminky. Naše škola svá srdíčka vystavila na trávníku
před budovou školy. Bohužel nám počasí moc nepřálo a některá do druhého dne nevydržela.
Většinou nám je odvál vítr a plně doufáme, že ho našla nějaká maminka a potěšilo ji.
Základní škola Merklín, která se s námi do projektu také zapojila, svá krásná díla z důvodu
počasí vystavila ve škole. Náš Pandament by chtěl touto cestou poděkovat všem zapojeným
žákům za jejich krásná díla. Děkujeme.
Pandament ZŠ a MŠ Jáchymov

ÚKLID STEZKY JÁCHYMOVSKÉ PEKLO
Naši žáci devátého ročníku se společně s panem učitelem Ing.
M. Havlíčkem vydali na stezku Jáchymovské peklo. Ve
spolupráci s IC Jáchymov „vyfasovali“ pytle, rukavice na
sbírání odpadků kolem cesty. Cestou sesbírali 7 velkých pytlů,
které poté pan učitel odvezl do sběrného dvora. Bohužel našli
také „odložené“ pneumatiky, na které upozornili pracovnice
IC. Ty byly záhy odvezeny.
Naši žáci přejí všem krásnou a pohodovou vycházku na této
stezce.
Pneumatiky pod silnicí Abertamské zatáčky…
V tu chvíli nás napadla pouze otázka spisovatele
Josefa Čapka: Kam s ní?

školní noviny

Covid a jiná strašidla

Kovyd
Monika Gallová
Příspěvek do encyklopedie strašidel
Maličký, nenápadný, kulaťoučký vir, jakých jsou všude kolem nás miliony. Jeho celé jméno
zní KOhochcešznič VYDatný. Narodil se v jedné laboratoři na druhém konci světa,
a protože ho nikdo neznal a vidět byl jen pod mikroskopem, rozhodl se utéct a všem lidem
ukázat, co dovede. Díky tomu, že ho lidé nepovažovali za nebezpečného, rychle se
rozmnožil a nakazil každého, koho potkal.
Setkání s ním se nevyhneš, ale nakazit se nemusíš, když použiješ zaklínadlo R6.

Čtení na neděli

z pera Anny Šelové

Povídka

OBRÁZEK ZA STARÉHO JÁCHYMOVA
Napsala Anna Šelová – první poválečná jáchymovská kronikářka

povídka - 2 část

Krásné počasí se udrželo i v toužebně očekávaný den. Ráno vyšli do ulic žáci latinské
školy se svým kantorem a učiteli. Navštívili po řadě každého nového žáka v jeho domě. A
tak přišli i k domu Kryštofových rodičů. Vždy spořádaná domácnost se dnes přímo leskla
čistotou, aby uvítala vzácné hosty. Domácí lidé byli svátečně oblečeni, neboť po přijetí
Kryštofa se všichni odeberou na školní pobožnost slouženou rektorem.
Starší žáci pod vedením kantora zpívali:
" Pojďte s námi, milé děti, staňte se zbožnými učedníky. V naší škole chceme vás vyučovati,
Boží slovo máte v ní studovati. Jeho slovo pomáhejte množiti, psaním, čtením, kázáním
budete se učiti. A stanete se jeho nevěstou církví věrou jemu zasnoubenou. Proto přijď krvi
mladá, neb tě Ježíš Kristus vyzývá. Chce tě učiniti svým nástrojem, uchop se díla jeho
jménem radostně."
Nato zpívají učitelé:
"Chceme vás zcela otcovsky cvičiti přátelsky. Proto jen přijďte, vy milé děti, staňte se
zbožnými učedníky."
Kryštof se přidal k řadě nových žáků a protože byl poslední, odebrali se všichni, žáci
staří i noví, učitelé i rodiče do kostela.
Cestou z kostela se matróny zbytečně nezdržovaly. Volala je starost o slavnostní oběd.
Jen se s pýchou rozhlížely po svých dětech, které byly na vrcholu štěstí. Muži pak postávali
v hloučcích a debatovali o slavnosti i o svých záležitostech.
Heřman stoupal pomalu se svým otcem k domovu. Poslední čas trápil starého Martina
dech víc a více a proto už jen nerad scházel dolů do města. Tím se jeho dětinská radost z
vnukova přijetí poněkud zakalila. Jako smutný stín přešla přes něj též vzpomínka na starého
kantora Mikuláše Hermanna. Zpívali dnes jeho písně po domech.
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Čtení na neděli

Též kostelní zpěvy byly všechny od něho složené a přece nikde neviděl jeho rázovitou
postavu, bez které si nedovedl představit neděle svého města. Již 40 let, od r. 1518, řídil
zpěvy a kostelní hudbu. A dnes, v první školní slavnost, sedí ve svém domě a nemůže ani
vyjít, protože jej dech trápí víc než jeho, Martina. Je mu jistě smutno. Ne proto, že neviděl
slávu. O tu milý Hermann nikdy nestál. Poprvé však zpívaly děti jeho písně bez něho. Jistě
se mu stýská. Jediné, co Martina potěšilo, byla rozmluva s dcerou Annou. Tato matróna již
delší čas vyučovala na dívčí škole a stala se tak z bývalé žačky spolupracovnicí svého milého
učitele. Zmínila se otci o tom, že Hermanna navštíví. Bude mu vyprávět o milovaných
dětech, jak s láskou a nadšením zpívaly jeho písně. Nese mu také něco do kuchyně, aby
potěšila jeho dobrou ženu, kterou velice rmoutilo, že Mikuláš po 40 letech věrné práce je
nyní téměř odkázán na žebráckou hůl. Tak špatně se mu odměnili radní páni. Málem by
musil opustit i svůj prostý dům. Paní Anna oznámila s radostí otci, že má slib od bohatých
měšťanů Griesbeka a Gendorfa, že budou pravidelně starého podporovat. K té hanbě, že
nemohou nechat dojít, aby tak vynikající kantor trpěl ve stáří nouzí. Tato zpráva aspoň
trochu Martina potěšila, přesto stín melancholie ležel na dnešním svátečním dopoledni. Těšil
se, až zítra usedne na svou oblíbenou vyhlídku. Malý Kryštof, který měl dnes pro dědu málo
času, k němu opět přisedne a budou si vyprávět.
Martin vyřezává Kryštofovi krásné křeslo. Přitom má na mysli, jak v něm bude jeho
vnuk sedávat, až se stane učeným mužem. Všechnu moudrost stáří a bohatého života chtěl
by vyznačit v symbolických obrazech řezby. Škoda, že tyto prožité zkušenosti nemůže vnuk
zdědit. Martin by je považoval za svůj nejvzácnější odkaz.
Těšil se, jak se k němu zítra ponese rytmický zpěv havířů, kteří si jím ulehčovali
těžkou práci u rumpálů. Z nedalekých pohraničních hvozdů se bude ozývat táhlé jarní
šumění a Martin se bude vidět malým chlapcem, jak pomáhá otci porážet stromy divokého
lesa. Vůně vyřezávaného dřeva mu připomene i tyto krásné chvíle mládí. Do bezesné noci
starého člověka se bude ozývat táhlý zpěv nočních hlídek, které mu zase připomenou jeho
mužný věk. Věru, může být spokojen se svým údělem a děkovat za něj Bohu.
V tu dobu i Mikuláš Hermann přemítal o svém životě. Seděl v dřevěném, kůží
potaženém křesle, jediném to přepychovém kusu nábytku svého domu. Jinak tu stál psací
pult, pulty na noty, na stole ležel rozepsaný kancionál. Před chvílí odešla paní Anna. Potěšila
jej svými zprávami a slíbila, že bude často přicházet. Potřebuje jeho rady i pomoci.
Hermann se bál příštích dnů v osamocenosti, bez práce pro druhé, bez dětských
hlásků. Právě když neradostně přemítal o své budoucnosti, přišla ještě jedna návštěva. V
nízkých dveřích se objevil farář Mathesius, který s úmyslnou bodrostí a veselostí hřmotně
vstupoval do světnice. Chtěl se sám přemoci, aby nepodlehl smutku při návštěvě, která měla
potěšit. Byl ještě oblečen v bohatě řasený talár, lemovaný kolem krku stojatým kožešinovým
límcem, s kněžským baretem na hlavě. Toho se kantor věru nenadál, že si jeho host najde v
tak významný den chvíli k návštěvě starého člověka. Ve své skromnosti ani neočekával, že
by mohl po celém kraji známému faráři chybět. A vskutku tomu tak bylo. Ani ne tak z
povinnosti jako z vnitřní potřeby našel si Mathesius čas k návštěvě. Omluvil se vzácným
hostům, kteří se sjeli na jeho pozvání, aby viděli úspěchy žáků latinské školy, jarní slavnost,
antické hry a historické výstupy. Doprovodil je do svého bohatého domu a spěchal k starému
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kantorovi. Dnes poprvé se konala pobožnost bez něho. Ten radostně a pohnutě vítal faráře.
Byl si vědom cti, která je mu prokázána. Seděl tu v jednoduchém černém plášti, s dlouhým
kadeřavým vousem a ještě bohatými, nazad sčesanými vlasy jako starodávný patriarcha.
Jeho moudré oči vítaly hosta:
"Víte dobře, že nebýt vás, nebyl bych dnes v tomto rušném, nespokojeném městě, ale
někde doma v Norimberku. Poslechl jsem sice svého učitele Luthera, který mi ve svém listě
domlouval, že mám setrvat na svém místě a nemám utíkat před těžkými úkoly rodícího se
města. Dopis a rada však ještě nejsou všechno. Stále jsi sám a opuštěn mezi lidmi, kteří přišli
ze všech končin světa, aby tu zbohatli. S těmi jsem si nemohl rozumět. Snad bych byl i proti
vůli svého učitele odešel, nenacházel jsem v sobě síly vydržet. Stýskalo se mi po rodném
městě, klidném životě s ustálenými řády a pořádky. Konečně jste přišel vy, příteli, a našel
jsem ve vás oporu jak slabá rostlina u silného stromu. Dal jste mi tolik úkolů, že jsem neměl
na stýskání a vzpomínání čas. A teď tu sedím nepotřebný, opuštěný. Čím mi můžete dnes
pomoci?" A Hermann se smutně usmál. Činorodý farář se však povzbudivě podíval a řekl:
"Mnoho přece musíte ještě vykonat, milý Hermanne. Budu potřebovat zpěvy pro kostel, děti
vám také nedají pokoj. Kdo by nám psal písně pro křestní a svatební pobožnosti, pohřby?
Mezitím si dávejte dohromady své staré práce, připravte je k tisku, obstarám vše ve
Wittenbergu. Sbírejte žeň své celoživotní práce. Také je třeba doplnit a vytisknout vaše
nedělní výklady evangelia.
Vždyť já vám musím poděkovat za vaši spolupráci, když jste mi hudbou a zpěvem
pomáhal velebit Boha. Vaše duchovní písně na texty evangelia mi připravovaly půdu ke
kázáním. Věřte, chyběl jste mi dnes. Zvykli jsme si na sebe. Vidím, že za vámi častěji přijdu.
Příliš rychle a v samé práci jsme prožili život ve zdejším podivuhodném městě. Snad si
najdeme chvíli ke vzpomínání. Smutné oči Hermannovy ožily. Nemýlil se. Mathesius, jeho
záštita i opora, muž plný energie ví i teď poradit a povzbudit.
(pokračování)
Přepsal Jaroslav Ochec
poděkování
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VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK
Ráda bych poděkovala paním učitelkám z jáchymovské školky za přípravu vystoupení pro
maminky ke Dni matek. Vystoupení se tradičně vždy konalo v kulturním domě, což však v
současné situaci nebylo možné.
Lucinka tak měla o zážitek navíc, když vyprávěla, že paní učitelka je natáčela a že má do
školky přinést flashku =). Celé vystoupení jsme si pak užili v rodinném kruhu u počítače.
Děkujeme
Ivana Barthová

strom roku
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STROM ROKU - NOMINACE
Dolní popovská lípa ze zaniklé obce u Jáchymova je ve finále
Stromu roku
Do finále 20. ročníku ankety Strom roku, za kterou stojí Nadace Partnerství, postoupila
dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Porota letos vybírala z rekordních sedmasedmdesáti
návrhů. Karlovarský kraj bude reprezentovat Dolní popovská lípa ze zaniklé obce Popov u
Jáchymova. Tu nemine tradiční focení stromů a setkání s ambasadory v rámci tak zvané
„Stromojízdy“ v úterý 1. června od 14.00 hodin. Letní online hlasování se pak otevře od 21.
června na www.stromroku.cz.
•
•
•

Stáhněte si termíny focení finalistů
Fotografie finalistů a Stromů hrdinů od zástupců stromů
Mapa finalistů a Stromů hrdinů

Památná 600letá lípa roste u rozcestí lesních cest v dnes zcela zaniklé obci Popov u
Jáchymova. Jedná se o nejsilnější strom Karlovarského kraje s průměrem kmene 964
centimetrů. V sousedství lípy stál kdysi hostinec. Kmen stromu býval obkroužen lavicí a
ověšen svatými obrázky. Vahou větví se ale kmen rozdělil a místem lze nyní projít po
speciálním chodníčku. Ke stromu často chodí nejen místní, ale i turisté.
Letošní novinkou je rozšíření Stromojízdy o setkání s navrhovateli stromů, kterým byl
udělen čestný titul Strom hrdina. „Cílem ankety Strom roku je nejen upozornit na staré a
významné stromy, ale také na ty, které ohrožuje lidská činnost či zdravotní stav. Tyto stromy
potřebují nejen péči, ale i pozornost. V rámci letošního ročníku jsme se tedy rozhodli zařadit
tyto stromy do Stromojízdy a zajistit jim publicitu, kterou si zaslouží,“ popisuje změny
koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.
Tradiční focení a setkání s ambasadory v rámci Stromojízdy bude letos rozděleno do tří etap
a potrvá od 27. května do 9. června. Stromy profesionálně zachytí fotografka Lucie
Mojžíšová. Hlasovat bude možné od 21. června do 12. září.
Vítězný Strom roku bude vyhlášen 22. září v Brně a získá odborné arboristické ošetření od
firmy Prostrom Bohemia. Stejně jako předchozí vítězové bude reprezentovat Českou
republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku.
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POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
A máme zde další nápovědu k místu, které můžete navštívit:
- první zmínky o tomto městečku se datují do 12. století
- původní hrad byl přestavěn na zámek
- v roce 1917 byl domácím učitelem Prokopa IV. Lažanského K. Čapek
- součástí zámku je panský pivovar
- v nejvýchodnější obci Karlovarského kraje žije 608 obyvatel
Pokud víte, neváhejte a vydejte se na výlet!
V květnovém Zpravodaji jsme vám nabídli k návštěvě město HORNÍ BLATNÁ. Nabízíme
pár fotografií z města a okolí.
Od maxilavičky vás zdraví autoři:-)

Ladislava Kulhavá

skauti

Z města

SOUTĚŽNÍ VYCHÁZKA
Jak jsme již informovali v dubnovém Zpravodaji, naše skautské středisko si pro vás připravilo
náměty na cíle soutěžních výletů v Jáchymově a blízkém okolí. Cíle jsou zveřejněny na
našem FB: facebook.com/arnikajachymov vždy na dobu 2-3 týdny. Kromě pěkného cíle na
výlet si můžete i zasoutěžit. Podle popisu dojdete na místo, najdete QR kód, který naskenujete
svým telefonem, odpovíte na zvídavé otázky a formulář odešlete. Pokud byly odpovědi
správné a usmálo se na vás štěstí, můžete vyhrát drobnou cenu.
Cílem soutěžních výletů již byl Jánský vrch, Dívčí skok, lesní studánka, bývalý pracovní
tábor Svornost a nyní:
Cílem další soutěžní vycházky je snad nejznámější vyhlídka na Jáchymov a není snad
místního obyvatele, který by tu nikdy nebyl:
05. Klobouk
Toto známé vyhlídkové místo zná asi každý, dostat se sem dá pohodlně pěšky, na kole
i s kočárkem. V poslední době místo ještě více turisticky ožilo s instalací jedné z 8 tabulí trasy
projektu Živé hory a pěkné dřevěné lavičky.
QR kód hledejte na jeřabině (hned pod vrcholem), které si nemůžete nevšimnout, když budete
shlížet do jáchymovského údolí. Po načtení kódu odpovězte na položené otázky a formulář
odešlete. Nemusíte spěchat. Jde o správné odpovědi na otázky, ne rychlost odpovědi.
Odpovědi můžete posílat do 6.6.2021, 18:00 hod.
Dosyta si užijte krásného rozhledu, posaďte se na lavičku a na chvilku vypněte.
Budeme rádi, když se do hry zapojíte a třeba i napíšete, co jste při procházce zažili nebo do
komentářů na FB připojíte nějakou pěknou fotku z místa. Nepište prosím žádné odkazy,
indicie, odpovědi na otázky.
Za skautské středisko Arnika Jáchymov, Tomáš Barth, vedoucí střediska
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