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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• Rada města
• dovolená lékařů
• co se u nás událo

• knihovna Jáchymov
• Šlikovka
• školní noviny

MěÚ

rada města

11. zasedání rady města ze dne 26. května 2022:
• bere na vědomí určení místa pro výsadbu lípy na pozemku ve vlastnictví Města
Jáchymov v k.ú. Jáchymov. Jedná se o p.č. 919, k.ú. Jáchymov ve vlastnictví Města
Jáchymov
• schválila pořádání hromadné sportovní akce – závod horských kol – Enduro Race
Klínovec v Trail Parku Klínovec a jeho blízkém okolí, pořádaný ve dnech 17. –
19.6.2022 za podmínek uvedených v souhlasu s pořádáním akce od společnosti Lesy
Jáchymov s. r.o. Celý závod i přípravy na něj se bude řídit aktuálním nařízením vlády
a bude respektovat aktuální situaci. Zázemí závodu i celý jeho průběh bude splňovat
veškeré hygienické požadavky
• bere na vědomí podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu strojové techniky
k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji na pořízení sněžného skútru
• schválila finanční příspěvek ve výši 3 tis. Kč pro Klub Muzeum techniky Sokolov
v AČR se sídlem Mánesova 1782, 356 05 Sokolov, IČO: 08258210, zastoupený
předsedou spolku Jiří Zubko, na akci 4. ročník Sokolovské Elegance Rallye
historických vozidel, a to formou finančního daru
12. zasedání rady města ze dne 9. června 2022:
• schválila finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro MAS Krušné hory, o. p. s. se
sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČO: 22691022, zastoupenou ředitelkou Ing.
Janou Urbánkovou, na pořádání adaptačních skupin (AS) pro ukrajinské děti ve věku
6-15 let a to formou finančního daru
• bere na vědomí rozhodnutí MKČR ze dne 1.6.2022, že neprohlašuje soubor „Petterův
mlýn“ v k.ú. Jáchymov za kulturní památku. Soubor sestává z pozemku st.p.č. 602/1,
jehož součástí je stavba mlýna č.p. 410, z pozemku st.p. č. 602/2, jehož součástí je
novější stavba mlýnice a z pozemku p.č. 1046, kde se nachází pozůstatky vodního
náhonu, vše k.ú. Jáchymov
• schválila cenovou nabídku na provedení statického zajištění měšťanského domu č.p.
8, II. etapa, firmu BOLID M, s r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČ 26347741
za cenu 1.587.497,20 Kč bez DPH
• schválila Smlouvu o dílo - digitalizace vzácných rukopisů a starých tisků, uzavřenou
mezi Městem Jáchymov a spol. AiP Beroun s. r.o. se sídlem Talichova 807, Beroun,
na digitalizaci dokumentů dle standardu pro VISK 6¨

13. zasedání rady města ze dne 16. června 2022:
• schválila Dohodu o platebním vypořádání uzavřené ke smlouvě o dílo ze dne
30.9.2020 mezi Městem Jáchymov a spol. Metall Quatro s r.o. se sídlem Vysoká Pec
600

rada města

MěÚ

14. zasedání rady města ze dne 23. června 2022:
• schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě 555/1218I na zřízení nového stanoviště na
separační odpad na Novém Městě a navýšení počtu nádob na stanovišti na Suché
a pověřuje starostu podepsat dodatek č. 3 s firmou Resur spol. s r.o. se sídlem Otovice
u Karlových Varů.
• schválila Rámcovou smlouvu o zajištění ubytování, uzavřenou mezi Městem
Jáchymov a Karlovarským krajem Karlovy Vary a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Jedná se o nouzové ubytování uprchlíků prchajících z území státu Ukrajina.
Zpracovala: Hynková

oznámení

Město

DOVOLENÁ LÉKAŘŮ
MUDr. Erika Handrychová
V červenci bude v naší ordinaci čerpána řádná dovolená, a to v termínu od 4.7. 2022 do
22.7. 2022. Zajistěte si prosím včas své léky. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.
MUDr. Jaroslava Cikhardtová
V termínu od 25.7. do 12.8.2022 bude v naší ordinaci čerpána řádná dovolená. Děkujeme
za pochopení.
-------------------------------------------------------------------------------------INFORMACE ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU PRO OBČANY,
KTEŘÍ PŘIJÍMAJÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL PŘES ANTÉNU
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do
provozu základových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele
zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost
může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního
signálu přes anténu.
Rušení televizního příjmu přes anténu se doporučuje co nejdříve oznámit Českému
telekomunikačnímu úřadu.

Z města

ČERVEN V JÁCHYMOVĚ
Pasování prvňáčků, Vítání občánků

co se u nás událo

co se u nás událo

Exkurze UNESCO, Pohádkový les
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knihovna

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Otevírací doba:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

ZAVŘENO

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

Návštěva v DPS 28.7. 2022 od 11:00
Setkání Knihovníčků proběhne 12. 7. 2022 od 10:00

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V KNIHOVNĚ
V červnu nás navštívily děti z MŠ ze tříd Kytiček a Berušek. Návštěvy to byly opravdu
výbušné. Děti se dozvěděly plno zajímavostí o sopkách a mohly si sáhnout na skutečnou
vychladlou lávu. Musely podniknout cestu do středu Země, vytvořit na obrázcích vlastní
sopečnou lávu a nakonec je čekalo překvapení v podobě výbuchu malé sopky. Dětem se
výbušný den v knihovně moc líbil a byly nadšené.

knihovna

Z města

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena od pondělí do neděle od 10:00 do 16:00 hodin.
Komentované prohlídky se konají vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 15:00 nebo dle
předchozí domluvy.
Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy,
Instagram: knihovna.jachymov

„CESTY ČESKÉ VĚDY“ V KOMENTOVANÉM ČTENÍ
Ve dnech 17. – 18. června 2022 proběhlo v renesančních prostorách Expozice Knihovny
Latinské školy komentované čtení textů Georgia Agricoly a Johanna Mathesia. Čtení
v českých překladech pod názvem „Cesty české vědy“ pořádané Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Karlovy Praha se ujali Mgr. Ivo Purš, Ph.D.; f. Mikuláš Vymětal, Th.D. a RNDr.,
Petr Rojík, Ph.D. Byly čteny texty z díla Georgia Agricoly Bermannus aneb rozmluva
o hornictví, z 12 knih o hornictví a hutnictví a z Mathesiovy Sarepty – souboru hornických
kázání. Čtení moderovala Michaela Nohejlová Zemková z Přírodovědecké fakulty UK.
Komentářů a diskuzí se zúčastnili pozvaní hosté z řad geologů a historiků. Akce proběhla
v komorním duchu, byla zakončena koncertem RNDr. Petra Rojíka, Ph.D. který nás
seznámil s hudbou Krušných hor od renesance po současnost.
Věnka Tarková, knihovnice

Policie Karlovarského kraje

prevence

Bezpečné prázdniny zejména u vody
KARLOVARSKÝ KRAJ – Užijte si příjemné chvíle u vody bez starostí.
Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje
zejména letním radovánkám a jednou z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním
horkých slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme základní pravidla
bezpečného pobytu u vody.
Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů na koupalištích či u bazénů
v domácím prostředí, základní pravidla jsou pro všechny případy stejná či obdobná:
-

Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout.
Nepodceňujte nebezpečí vody.
Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.
Plavte nejdříve hodinu po jídle.
Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.
Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík.
Naučte se první pomoc při tonutí.

Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad
bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:
-

Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.
Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si vhodný doprovod.
Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.
Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.
Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.

Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích:
- Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte mýdlem.
- V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu.
- Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí vody.
- Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám.
- Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních atrakcích (tobogány, skluzavky…).
- Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.
- Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti s dozorem a plaveckou pomůckou.
- Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže být všude.
- Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby.
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Policie Karlovarského kraje

Bezpečný pobyt u domácího bazénu
- Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků.
- Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným zabezpečovacím
systémem.
- Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí na okraji i náraz o dno nebo stěnu.
- Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například i studna, zahradní koryto,
vědro s vodou apod.
I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme
všem, aby se naučili základy první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích značnou
výhodou při záchraně života cizích osob, ale i vašich blízkých. Užijte si prázdniny u vody
bez starostí.
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné prožití letních radovánek
u vody!
por. Mgr. Lucie Machalová

vzpomínka

Matrika

VZPOMÍNKA
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra,
švagrová, teta, babička a prababička

paní HELENA BŘEŇOVÁ
Zemřela v neděli 19. června 2022 ve věku 83 let.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

Z města

školní noviny

ŠKOLKA NA VÝLETĚ
V měsíci květnu jsme vyrazili na školní výlet. Tentokrát nás autobus odvezl na Statek
Bernard v Královském Poříčí. Děti zde měly možnost nakrmit a pohladit si ochočená
zvířátka. Seznámily se tak s chovem vepříků, koz, ovcí, ale také slepic, králíků a morčátek.
Zajímavou aktivitou bylo také vyrábění malých voňavých mýdel, která si pak všichni
s radostí odvezli domů. Na závěr si děti doslova zařádily v místní herničce, kde jim byly
k dispozici maxi Legokostky, bazén s balonky, velká klouzačka a kajuta potápějící se lodi.
Před odjezdem se s námi přišel rozloučit a vyfotit maskot zvaný Kapík. Domů jsme se vrátili
vyčerpaní, ale velmi šťastní!
Za MŠ Eva Hellmich

školní noviny

Z města

PROJEKT TURISTICKÉ VYCHÁZKY
Necelé čtyři roky trval projekt, který si připravili žáci jáchymovské školy. Důvodem délky
byla covidová situace, která zasáhla i do chodu této práce. Žáci si vybrali tři lokality v okolí
Jáchymova, fotili, popisovali cestu a nachystali tajenky. Současně podobnou práci
vykonávala pracovní skupina žáků v Ostrově a Perninku. Průvodce vznikl v rámci projektu
MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. V různých ročních obdobích jsme
navštívili Popov, Hadí horu a Dívčí skok. Výslednou práci žáci prezentovali v anglickém
jazyce na partnerských školách. V naší skupině se vyměnilo sedm žáků, do úplného finále
vytrval pouze Martin Dambor. Odprezentoval všechny výstupy a vždy sklidil potlesk. Tímto
bych mu ráda poděkovala za zodpovědný přístup a dokončení projektové práce.
Se zpracováním zajímavých lokalit v okolí Jáchymova, Ostrova a Perninku se můžete
seznámit v tištěném průvodci, který je k dostání v místní ZŠ a na IKC v Jáchymově.
Za pracovní tým ZŠ Jáchymov Ladislava Kulhavá

Z města

skauti

ZÁVĚR SKAUTSKÉHO ROKU
V sobotu 11.6. jsme se vypravili na Hadí horu. Naše cesta vedla většinu času po žluté.
Využili jsme i nám do té doby neznámou cestu, kterou jsme si vytipovali na mapě. Bylo to
hrozně do kopce, ale cestu jsme si zkrátili a poznali nová místa. Na vrcholku jsme posvačili,
využili netradičního pohledu k zorientování se mezi jednotlivými jáchymovskými vrchy
a údolími a vydali se směrem na Boží Dar. Cestou jsme si zahráli několik her, poznávali
rostliny na „nekonečných“ horských loukách, objevili posed a navštívili rozhlednu Boží
vyhlídka. Do Jáchymova jsme se vrátili autobusem, čekání na něj jsme si v prosluněném dni
zpříjemnili nanukem.
Hned další víkend jsme strávili na našem bývalém tábořišti v Nových Hamrech u Nejdku.
Předpověď slibovala tropické teploty, tábořiště je ale z části v lese a do řeky je to jen pár
metrů. Vzhledem k počasí a tomu, že jsme měli s sebou více mladších členů, jsme zvolili
variantu dopravy vlakem a 2 km pěšky. Dopoledne jsme se šli ještě projít lesem až
k nedalekému rybníčku, poté jsme se dali do stavby stanů a přístřešků. Během odpoledne
jsme se byli dvakrát vykoupat v řece, zasoutěžili si ve stavbě kamenných mohyl, procvičili
si tábornické dovednosti při sekání a řezání dřeva a rozdělávání ohně křesadlem i sirkami.
Večeři jsme si opekli na ohni a před spaním byla připravena, především pro ty mladší, stezka
odvahy. Ráno nás slunce vytáhlo ze spacáků poměrně brzy. Po snídani jsme se dali do balení
stanů a přístřešků a během dopoledne šli ještě jednou otestovat, zda je voda v řece tak
studená, jako v sobotu – byla. Do přípravy oběda jsme se zapojili všichni. Někdo sbíral
dřevo, někdo loupal a krájel cibuli, někdo míchal obsahy kotlíků. Práce nám šla od ruky
a brzy jsme si mohli pochutnat na těstovinách s masovo-zeleninovou směsí na italský
způsob. Pak už jen umýt nádobí, pořádně uhasit a prolít ohniště vodou, uklidit tábořiště tak,
aby vypadalo lépe, než před naším příchodem. Cestu domů jsme měli naplánovanou vlakem
a autobusem. To by ovšem nesměla být na trati do Nejdku technická závada, která nám
znemožnila stihnout několik možných autobusových spojů po sobě. Nakonec jsme se díky
ochotným rodičům dopravili domů auty, za což bych jim rád poděkoval. Ušetřili nám tím
několik hodin času. Akce byla poslední v tomto školním roce. Díky krásnému letnímu
počasí u vody jsme se naladili na blížící se prázdniny. Tak na viděnou zase v září!
Informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z akcí
pak na střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net
Od září opět přijímáme nové členy – kluky a holky od 2. třídy. Chceš se stát skautem? Napiš
si o více informací na arnikajachymov@centrum.cz nebo sleduj náš facebook, kde se
objeví ke konci prázdnin další informace.
Tomáš Barth, vedoucí střediska

skauti
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UNESCO

UNESCO SEZNÁMENÍ
UNESCO Hornická krajina Jáchymov
HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA - vysoké výnosy z těžby stříbra přispěly k tomu, že
v první polovině 16. století vznikl v Jáchymově ojedinělý soubor pozdně gotické až
renesanční městské i církevní architektury, který se i přes úpravy v pozdějších staletích
a odstranění některých domů po druhé světové válce dochoval dodnes. Téměř plně je
dochována i celková urbanistická struktura renesančního města vystavěného v příkrém
svahu Krušných hor.
V Jáchymově byl postaven první ryze protestantský kostel v Českém království a v Evropě
– kostel sv. Jáchyma. Mimořádný význam mají také bývalá královská mincovna, radnice,
Špitální kostel Všech svatých a řada měšťanských domů v historickém jádru města.
• Královská mincovna
Královská mincovna, která se nachází vedle radnice v horní části města, poskytuje
mimořádné svědectví o všech jáchymovských těžebních obdobích. Od roku 1520 do
roku 1671 byla sídlem mincovny, kde byly raženy slavné tolary (do roku 1528 byla
ve vlastnictví hrabat Šliků, v roce 1528 přešla do královských rukou a do roku 1671
fungovala jako královská mincovna). Od roku 1538 do roku 1918 se v budově
nacházely také byty a kanceláře vrchního horního úřadu. V roce 1716 zde bylo
zřízeno první státní hornické učiliště na světě. V roce 1918 se budova stala ústředím
státních jáchymovských dolů a od roku 1946 zde krátce sídlilo ředitelství českosovětské společnosti na těžbu uranu, národního podniku Jáchymovské doly. Od roku
1964 je v budově umístěno muzeum, dnes pobočka Muzea Karlovy Vary.
• Kostel sv. Jáchyma
Kostel sv. Jáchyma byl vybudován v letech 1534–1540 jako první ryze luteránský
kostel v českých zemích i celé Evropě. Podává svědectví o roli Krušných hor jako
jednoho z prvních míst, kde se ujalo protestantské náboženství, které se odtud
prostřednictvím často migrujících horníků rychle rozšířilo do dalších hornických
oblastí ve střední a severní Evropě. Je také dokladem působení Johannese Mathesia
(1504–1565), žáka Luthera a Melanchtona a od roku 1542 protestantského pastora
v kostele sv. Joachima, jehož sbírka kázání „Sarepta oder Bergpostill“, publikovaná
v roce 1562, představuje celosvětově první pokus o vzdělávání prostých horníků
v oblasti hornictví a příbuzných oborů. Kostel byl postaven v obdobném stylu jako
kostely v jiných krušnohorských horních městech (Annaberg, Schneeberg,
Marienberg v Sasku). Po katastrofálním požáru města roku 1873, při kterém bylo
zničeno téměř veškeré vnitřní vybavení kostela včetně oltáře z dílny Lucase Cranacha
staršího, byl kostel obnoven podle návrhu významného architekta Josefa Mockera do
podoby síňového trojlodí s vysokou novogotickou jehlancovou střechou. Vnější
zdivo je ale zachováno původní, včetně západní zdi s reliéfním portrétem zakladatele
města Štěpána Šlika.
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• Špitální kostel Všech svatých
Špitální kostel Všech svatých byl založen pravděpodobně už v roce 1516, je nejstarší
částečně hrázděnou sakrální stavbou v západním Krušnohoří. V interiéru kostela se
dochovala řada kamenných náhrobků významných osobností města z 16. století.
Vedle královských mincmistrů, úředníků a těžařů zde byli pohřbeni i bohatí
patricijové. Deskové obrazy na oltářní arše pocházejí z dílny Lucase Cranacha.
• Radnice
Budova radnice byla po staletí sídlem samosprávy svobodného královského horního
města. Historicky se skládá ze dvou částí, staršího Šlikovského (Alnpeckovského)
domu postaveného v letech 1520–1528 a středního a severního traktu se vstupní věží
přistavěného v letech 1538–1544. Do současné podoby byl objekt radnice upraven
přestavbou v letech 1901–1902, kdy byl střední i severní trakt zvýšen o jedno
poschodí a zvýšena byla také věž. V přízemí i suterénu objektu se dochovaly původní
renesanční klenuté prostory. V suterénu jižního traktu je umístěna expozice knihovny
jáchymovské latinské školy s řadou vzácných tisků a jedinečnou sbírkou tzv. libri
catenati (upevněných knih).
• Dům č. p. 4: jednopatrový dům s mimořádně zachovaným renesančním jádrem
z doby kolem roku 1520 patřil původně předním velmožům v Čechách, Vilémovi
a Petru Vokovi z Rožmberka, jde o jeden nejvýznamnějších patricijských domů
v Jáchymově.
• Dům č. p. 8: dům pocházející z první fáze výstavby horního města kolem roku 1520,
je připisován přímo zakladateli města Štěpánu Šlikovi.
• Dům č. p. 126: dům z poloviny 16. století, patřící purkmistrovi Johannu Müllerovi.
V kruhovém medailonku nad segmentovým záklenkem je umístěn štítek
se zkříženými hornickými kladívky nad mlýnským kolem (znak Johanna Müllera).
• Dům č. p. 131: v tomto domě, postaveném okolo roku 1520, byla v roce 1526 zřízena
první lékárna v Čechách. Jde pravděpodobně o dům, ve kterém žil Georgius Agricola
v letech 1527 až 1530, kdy působil jako jáchymovský městský lékárník a lékař
a seznamoval se zde se základy hornictví.
• Dům č. p. 143: dnes jednopatrový, původně však dvoupatrový dům, pocházející
z nejstaršího období města Jáchymova kolem roku 1520, kdy patřil hornímu
hejtmanovi Heinrichu von Könneritz.
Použitý text z brožury Památka světového dědictví UNESCO Hornický region
Erzgebierge/Krušnohoří. S laskavým svolením pana Michala Urbana.
Za IKC Jáchymov Petra Javůrková

Okénko nejen pro děti
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POPOVSKÁ BŘÍZA BĚLOKORÁ
ve finále ankety Strom roku 2022
Jak jsme vás již informovali, přihlásili jsme břízu do letošní ankety. Dostala se mezi
12 finalistů a od 20. června bojuje" o co nejvyšší umístění. Popovská bříza je opravdu rarita,
jde o nejstarší břízu na našem území a současně první břízu navrženou do této ankety.
Na konci května se na Popově sešli zástupci Nadace a připravili soubor fotografií
k propagaci a na chystanou výstavu. Vylosovali jsme si č. 8. Letošní novinkou je i natáčení
ČT o všech stromech finalistech. Tímto pořadem bude provázet Vladimír Kořen. Setkání
a povídání s Vladimírem bylo opravdu zajímavé a úsměvné. Příjemnou atmosféru doplnily
i fotografie stromů od místních fotografů - J. Kubínové, M. Maříkové a J. Hrušky.
A nyní již poslední informace: Umístění naší břízy můžete ovlivnit i vy, když zašlete SMS
na 87 777 s textem DMS STROM8 30. Cena je 30Kč, výtěžek bude použit na ošetření
stromu. Hlasovat můžete do 11.9. Více informací na www.stromroku.cz.
Za organizátory Ladislava Kulhavá
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