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MěÚ

rada města

6. zasedání rady města ze dne 1. dubna 2021:
• schválila finanční příspěvek pro Nadační fond Gaudeamus na pořádání dějepisné
soutěže v roce 2021 ve výši 3 000,- Kč formou účelové neinvestiční dotace
• souhlasí s nabídkou společnosti ARTENDR s.r.o. ve výši 30 250,- Kč včetně
DPH za zpracování žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva financí z programu
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury na projekt
„Rekonstrukce bytového domu č.p. 496 a č.p. 545 Jáchymov“ a pověřuje OHS
vystavením objednávky
• souhlasí s nabídkou společnosti ARTENDR s.r.o. ve výši 280 000,- Kč bez DPH
za zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 2 bytových jednotek v domě
č.p. 496 a rozdělení rozpočtu stavebních prací u domu č.p. 545
• schválila uzavření Smlouvy o dílo „Zpracování Plánu dopravní obslužnosti města
Jáchymov“ s p. Martinem Fenclem, se sídlem Hlubany 155, 441 01 Podbořany,
IČ 09271821, za smluvní cenu 20 000,- Kč (není plátce DPH)
• schválila nabídku firmy BOLID M, s.r.o., Husova 654/36, Mariánské Lázně,
IČ 26347741 na stavební práce - statické zajištění domu č.p. 8 - 1 etapa ve výši
1 580 tis. Kč bez DPH
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč za účelem uskutečňování
programů – klauniády v nemocnicích, pro o.p.s. Zdravotní klaun se sídlem Paříkova
355/7, Praha 9
7. zasedání rady města ze dne 15. dubna 2021:
• schválila nabídku firmy KOVOFIT s.r.o., Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2,
IČ: 05564697, na dodávku 1 kus parková lavička a 3 kusy odpadkového koše, celkem
za cenu 12 238,- Kč bez DPH
• schválila jako vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Opravy místních
komunikací v Jáchymově “ firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby Západ, Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary, IČ 48035599 za
cenu 3 155 360,- Kč bez DPH (394,42 Kč/m2)
• schválila nabídku pana Jana Potklana, Kočín 5, 331 41 Kočín, IČ 73373214, DIČ
CZ69 11 291882 na zajištění omítek odborným restaurátorem měšťanského domu
čp. 8 v Jáchymově ve výši 100 000,- Kč bez DPH
• schválila umístění zařízení Z-BOX na tř. Dukelských hrdinů vedle zdravotního
střediska, a to jako službu pro občany. Jedná se o zásilkovnu.

Zpracovala: Hynková

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,

barevná inzerce + 50%

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 omezené pracovní době.
po, st
8.00 - 17.00 hod.
út, čt, pá
8.00 - 15.00 hod.
svátky, soboty, neděle zavřeno

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky obyvatelům se naše Město Jáchymov může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 2,60 t. Na každého obyvatele
tak připadá 1,05 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 31,03 tun.
Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 12 ks
Nebylo nutné vytěžit 1 524,29 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 58 krát.
Došlo také k úspoře 15 691,35 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 15 692 krát. Podařilo se recyklovat 1 495,55 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 62 ks nových praček, bez nutnosti
těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 52,79 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 9 385 1€ mincí, nebo 65,21 kg hliníku, který by stačil na výrobu 4 348 plechovek
o objemu 0,33 l.

MěÚ
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knihovna

Z města

OTEVŘENÍ KNIHOVNY – PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Vážení čtenáři,
Městská knihovna Jáchymov je od 12. 04.
2021 znovu otevřena za
následujících
podmínek:
- výpůjční doba je v pondělí a ve čtvrtek:
13:00 – 18:00 h; v úterý 10:00 – 12:00 h
a 13:00 – 16:00 h;
- počet návštěvníků půjčovny je omezen na
6 čtenářů, 1 osoba na 15 m² (netýká se
rodinných příslušníků a osob blízkých),
nutnost použití dezinfekčních prostředků
u vchodu do půjčovny;
- čítárna a studovna je uzavřena;
- přístup ke stanicím internetu je omezen na
15 minut;
- omezte pobyt v prostorách knihovny na
nezbytně nutnou dobu, dodržujte
hygienická a bezpečnostní opatření, vstup
do knihovny pouze v respirátoru.
Návštěvu knihovny lze zkrátit, pokud si knihy
předem objednáte ve vašem čtenářském kontu
na adrese: www.mkjachymov.cz; telefonicky:
na tel. č.: 353808122 nebo e-mailem:
knihovna.jachymov@tiscali.cz,
info@mkjachymov.cz
Registrační poplatky a upomínky lze platit pouze v hotovosti. Imobilním čtenářům nabízíme
1 x měsíčně rozvážku knih domů.
Vzhledem k vládním opatřením se situace může průběžně měnit, pro aktuální
informace o provozu knihovny doporučujeme sledovat naše webové stránky, Facebook
a Instagram.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Expozice Knihovny Latinské školy - aktuální informace k otevírací době na webových
stránkách a na FB.
www.latine-school.cz, FB: Expozice Knihovny Latinské školy

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!

Z města

školní noviny

KDYŽ JE ŠKOLKA OFF-LINE
Od 1. března jsou všechny školky z důvodu vládního
nařízení uzavřené. Aby se ale neposedné děti doma
nenudily, připravujeme pro ně každý týden nový
soubor aktivit, které si mohou s rodiči plnit. I přesto,
že pro třídy Sluníček a Berušek jsou tyto úkoly
dobrovolné, zájem ze strany rodičů je veliký. Pro
předškolní třídu Kytiček je však účast na distanční
výuce povinná.
Za kolektiv učitelek chci moc poděkovat všem
rodičům za aktivní účast na distanční výuce!
Za MŠ Eva Hellmich

školní noviny

Z města

ZPÁTKY VE ŠKOLCE!
V pondělí 12. dubna se vrátila část dětí zpět do školky. Testování přes počáteční ostych
proběhlo bez větších problémů. Všechny děti se moc těšily na své kamarády a ve třídě tak
panuje radostná nálada.
Za MŠ Eva Hellmich

---------------------------------------------------COVID A JINÁ STRAŠIDLA
Žáci osmé třídy Základní školy Marie Curie-Sklodowské dostali za úkol popsat Covid jako
strašidlo, případně o něm napsat pověst. Postupně otiskneme několik textů, které čtenáře
Jáchymovského zpravodaje v těžkých dobách jistě pobaví a poučí. A snad i trochu rozptýlí
obavy z mediálních prognóz, že české děti při distanční výuce hloupnou. Ty jáchymovské
zatím ne, jak se zdá.
Markéta Kořená

Covid a jiná strašidla

školní noviny

Pátrání po devatenáctém členovi rodu Covidů
Richard Janeczek
Příspěvek do encyklopedie strašidel
Devatenáctý člen rodu Covidů se jmenuje František Covidus a narodil se v Jáchymově.
Když se blížily jeho devatenácté narozeniny, dostal strach. Tento věk je totiž v jejich rodě
prokletý. V devatenácti letech se většina jeho příbuzných ztratila, nebo se upili k smrti. Ale
František se rozhodl, že tuto kletbu přelomí. 19. 9. 2019 vyšel na půdu jáchymovského
domu, který rodině patřil odnepaměti, a tam vyslovil zaklínadlo. Bál se, ale přesto začal
recitovat:
Čáry máry, duchové temní,
zbavte mě mé hrozné kletby!
Dám vám za to zlato, jídlo anebo pár bot,
jen řekněte mé kletbě dost!
Když zaklínadlo dořekl, zjevil se mu démon. František nečekal, že se to stane, ale stalo se.
Démon se mu představil jako Richardofeles. (František si vzpomněl, že o nějakém
Richardofelesovi se strachem mluvili lidé z Horní Blatné. Ale proč se ho bojí, to se báli říct.)
A Richardofeles pravil:
Kletby tvé tě zbavím.
Ale musíš tohle podepsat vlastní krví.
A za deset let si tě do pekla sbalím.
František to podepsal a Richardofeles zmizel.
***
František Covidus si začal užívat života. V Jáchymově ho to ale brzy přestalo bavit, byla
tam nuda, tak sebral pár dobrovolníků a vydal se do světa. Za několik desítek dnů došli až
vrchol hory Říp. František se rozhlédl kolem, ale viděl jenom bažiny, do kterých bludičky
nalákaly jednoho z jeho dobrovolníků. František se rozhodl, že se vrátí do Jáchymova, ale
ostatní nechtěli. Tak se rozdělili. Co se s dobrovolníky stalo? To nikdo neví.
Nakonec se ale ani František domů nevrátil. Na zpáteční cestě ho zastihla tma na rozcestí
kousek před Jáchymovem. Usnul na lavičce pod velkým stromem. Když se ráno probudil,
zjistil, že je na Popově. František věděl, že tu kdysi byla vesnice. Zbyly po ní hromady
kamení. Řekl si, že z nich postaví dům. Anebo rovnou celé město. Za několik let město
opravdu dostavěl. Neví se jistě, jestli je to pravda, ale prý mu pomáhali trpaslíci z Karlových
Varů, kteří jsou nejbohatší.
***
Roky ubíhaly. František se radoval ze života na Popově, chodil často do hospody a měl
nemocná játra, proto se vydal na léčení do lázní v Karlových Varech. Cestou tam potkal
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Covid a jiná strašidla

muže. Byl to Richardofeles, ale v jiné podobě, takže ho František nepoznal. Dal se s ním do
řeči, ale muž neodpovídal. Až po devatenácti minutách řekl: „Devatenáct.“
„Co devatenáct?“ zeptal se František?
„Za devatenáct dní zemřeš,“ odpověděl muž.
František se vyděsil, poznal, že ten muž je Richardofeles a že se blíží jeho konec. Vrátil se
domů do Popova a začal se modlit k Bohu. Modlil se každý den od rána do večera, modlil
se i devatenáctý den a čekal, až si pro něj démon přijde. O půlnoci nastalo velké hřmění
a zemětřesení a před Františkem se objevila postava s holí. Richardofeles to ale nebyl.
Představil se jako doktor Faustus, lékař a čaroděj, a řekl Františkovi: „Richardofeles tě
nechce odnést do pekla. Nakazil tě smrtelným virem, který nakonec vyhubí celou planetu.
Ale já, doktor Faustus, to nedovolím! Jdeme.“
Čaroděj odvedl Františka kousek za město a tam třikrát bouchnul holí do země. Vytryskl
pramen, který byl tak silný, že z něj za chvíli byla řeka. Ale netekla v ní jen tak obyčejná
voda, ale vakcína proti smrtelnému viru, kterému se časem začalo říkat Covid-19. Řeku
pojmenovali Spásalka. Proč? To je snad jasné.
A tak se lidé z celého světa naočkovali a žili krásný život. Ale František ne. Jednoho dne
beze stopy zmizel. Zanechal po sobě jen mapu. Prý je to mapa k pokladu, který je ukrytý
někde v Jáchymově. Možná ten, kdo ho najde, také zjistí, jak vlastně skončil František,
19. člen rodu Covidů.

Čtení na neděli

z historie

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Ohlédnutí za deseti léty kuželkářského oddílu
Ke konci roku 1983 tomu bylo 10 let, kdy byl založen kuželkářský oddíl, jako sedmý oddíl
(odbor) Vzorné TJ Jáchymov. V roce 1972 byla v akci „Z“ postavena nákladem cca 700
tisíc Kč dvoudráhová kuželna u kavárny Panorama. Provozovatelem byly Komunální služby
Jáchymov, které na kuželně zajišťovaly denně službu. Zájemci z řad lázeňských hostů
nebyli skoro žádní, a tak si „koulení“ občas zkusili i někteří místní občané. Z nich se pak
postupně vytvořila skupina, která se tomuto sportu začala věnovat zcela pravidelně a ze
které vznikl dne 26. 10. 1973 kuželkářský oddíl. Zakládajícími členy byli J. Dytrych ml.,
dnes již předčasně zesnulý Vl. Harant, Vl. Heinl, O. Javůrek, L. Kratochvíl, Milan a Otta
Mikuláškové, L. Vašek a první předseda oddílu Ed. Kučera.
Krátce po založení oddílu jeho členové intenzivně trénovali a hráli pouze přátelská utkání.
Měli jsme dokonce tolik drzosti, že jsme k utkání vyzvali účastníka ligy ČSR - karlovarskou
Slávii. Rok jsme takto svými návštěvami „obšťastňovali“ i další oddíly v okrese a od sezóny
1974/75 jsme se přihlásili do okresního přeboru. Jako nováček jsme hned v tomto ročníku
obsadili 2. místo a postoupili do krajského přeboru II. třídy. Postupně bylo také založeno
B - družstvo /1976/ a C družstvo /1978/. A- družstvo po třech letech pobytu v KP II. třídy
se v roce 1978 probojovalo do KP 1. třídy.
V prvních letech existence oddílu jsme sehráli
i několik mezinárodních utkání s kluby z NDR
/Dynamo Gera, Dynamo Schwarzenberg/ jak doma,
tak i na jejich drahách. Již v květnu 1974 byl
uspořádán turnaj neregistrovaných o putovní Štít
osvobození. Tento rok se hrál již jeho XI. ročník.
Nejúspěšnějším účastníkem byl J. Kusovský,
pětinásobný vítěz. Od roku 1973 sehrálo A-družstvo
již 204 mistrovských zápasů. Z jednotlivců byli
„nejúspěšnějšími“ E. Kučera / 191/, L. Vašek /184/
dr. L. Kratochvíl /172/, P. Jaroš /162/,
R. Scherhaufer /160/ a O. Mikulášek /150/, z žen
E. Matušová /81/ a K. Jarošová /80/.
Zajímavý je také vývoj rekordů na našich drahách.
Rekordy jednotlivců mužů-111/1976 E. Kučera 452,
XI/1981/ R. Scherhaufer 457, v současné době drží
rekord od X/1983 dr. Kratochvíl výkonem 473 b.
Dr. Luboš Kratochvíl
Jáchymovský zpravodaj 6/84 – zkráceno
Přepsala Hana Kopecká

z pera Anny Šelové

Čtení na neděli

Povídka

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

Heřman, dozorce na stříbrných šachtách slavného horního města Jáchymova, kráčel
v dubnovém dni r. 1557 ke svému domovu stojícímu v nejvyšších místech nad hlavní a
téměř jedinou ulicí města. Prodírala se táhlým horským údolím vzhůru. Po obou stranách
stály měšťanské domy s krásnými renezančními portály. Všechny byly téměř současně
postaveny před více než čtvrt stoletím, kdy začala závratná sláva právě vznikajícího města.
Ostatní domky a chatky se rozběhly po okolních stráních a shlížely shora do těsného údolí.
Heřmanovi se šlo nějak ztěžka. Prudké sluneční světlo, jak se odráželo od sněhové
přikrývky kopců, jej oslepovalo. Do zad mu nezvykle hřálo slunce. Nad městem se klenula
nádherná modrá obloha. Po včerejší vánici nastal náhlý obrat a Heřman cítil jarní únavu ve
všech údech.
Horský potok spěchající středem ulice vesele bublal, vrbové větve se proti slunci
rýsovaly jakoby oživlé. Místy s nich ještě kapal ve vodu proměněný včerejší sníh. Se střech
jasně a zvonivě stékala voda. Vrabci začali nesměle své první jarní čimčarování.
Heřman však, vyhýbaje se opatrně stružkám spěchající vody, myslil spíše na to, jak
se všechna tato voda promění v led, až slunce zajde a nastane mrazivá noc. Bude to špatná
chůze, když půjde na ranní směnu s kopce po cestě hladké jako sklo.
Konečně přišel k místu, kde se ulice poněkud rozšířila tak, jak ustoupily stráně
a dovolily vytvořit malé náměstí. Tady stála radnice, mincovna s štíhlým rohovým arkýřem,
bohaté domy patriciů a z levé strany na kopci sem shlížel kastel Přátelství, postavený pány
Šliky pro kanceláře a horní pány.
Uprostřed náměstí se vypínal vysoký kostel a Heřmanovi se ulevilo, když vstoupil
do jeho stínu. Narovnal se, zpomalil kroky a náležitě si vydechl. Cítil svěží vzduch plný
vůně vody a s radostí si uvědomil, že vane příhodný vítr, který odvádí dusivý kouř a výpary
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z hutí směrem od hranic. Zastavil se a ohlédl, aby mu i zrak potvrdil, co mu věstil unavený
dech. Po obou stranách údolí na horských stráních se mezi chatkami zdvihaly kužely těžních
jam. Jejich zčernalé šindelové jehlance se dnes vesele odrážely od bílého sněhového pozadí.
V hloubce pod ním, kam utíkala hlavní ulice, se černal dým z hutí. Bývaly dny, kdy jižní
vítr ten čpavý a nezdravý dým zaháněl nad město. V mlhavých dnech se snášely do údolí
výpary z náhorních pohraničních bažin a pak se v sevřeném městě špatně dýchalo.
V chladivém stínu si Heřman dodatečně uvědomil, jaký je dnes vlastně krásný den
a již veseleji kráčel k svému domu.
Patřil k nejstarším ve městě, protože stával ještě v dobách lesní vesnice, kdy po městě
nebylo ani památky a na místě kostela a náměstí se rozkládaly zelené pastviny uprostřed
pohraničního pralesa. Heřmanův otec Martin přestavěl dědovu lesní chatu na pohodlný dům,
který se sice nemohl honosit výstavbou domů hlavní ulice, vynikal však mezi narychlo
sroubenými chatkami na stráni důkladností a pečlivostí.
Jak se Heřman nadál, našel svého otce Martina na závětrném místě, kde si hověl na
hřejivém slunci. Dnes však s ním nezačal obvyklý rozhovor o počasí a příhodách ze šachty.
Tyto dny se o ničem jiném nemluvilo než o první školní slavnosti, která bude zahájena letos
na den Jiřího.
Mluvil o ní tím živěji, že jeho synek Kryštof bude mezi novými žáky, kterých se
slavnost týká. Kryštof se nemohl dočkat. Již jen dva dny jej dělí od toho nádherného
okamžiku. Jeho děd Martin si za svého života musel zvykat na mnoho překvapujících změn.
Vypravoval často Kryštofovi o svém dětství prožitém v zapadlých končinách. Byl synem
drvoštěpa a nikdy si zajisté nepomyslil, jakých událostí se dočká. Viděl zázračný vzrůst
města, zaměnil tichou práci v lesní samotě za rušnou a nebezpečnou práci havíře. A přesto
ze všech divů, jež zažil, jej nejvíce vzrušovalo to, že jeho vnuk se stane žákem latinské
školy.
Již syn Heřman se učil v městské škole. Jak to však bývá, mají dědové více času na
své vnuky. Když se Heřman učil číst a psát, byl Martin jako omámen všemi obrovskými
událostmi a ani neměl tolik času se nad tím zamyslit. Nyní však, trápen špatným dechem,
vysedával v zimě u krbu a za teplých dnů na své oblíbené vyhlídce. Mohl se věnovat svému
milovanému vnukovi. Sdílel s ním jeho vzrušení i touhu po škole, kterou ještě zvětšoval
vyprávěním o slavném hornickém povstání v r. 1525. Tehdy se havíři vzbouřili proti pánům,
hlavně úředníkům, kteří je šidili, kde se dalo. Dokládal vždy: "Páni se odvolávali na zápisy
a knihy. Jednají prý podle nich správně. Rozhněvali jsme se proto na knihy, vnikli do zámku
a všechny papíry jsme roztrhali. Neuměli jsme číst a věřili jsme úředníkům, že všechna
nepravost je v knihách. Hrabě Šlik s námi potom vyjednával a slíbil, že naše požadavky
splní. Přidal prý je v 35 článcích k jáchymovskému hornímu právu. Tvůj otec už je
moudřejší a říká, že nepravost je v lidech. Na papíry se jen vymlouvají. Jak je to krásné, že
budeš rozumět knihám. Poznáš pak vždy, kde je nepravost a budeš se umět bránit. Možná,
že se staneš učencem, Kryštofe. Viděl jsem jich tady už mnoho a nepocházeli všichni
z bohatých měšťanských rodin. Byl bych rád, kdyby ses jím stal. Vzpomeň si však na svého
praděda i děda a nezapomeň na nás nikdy.
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Nestyď se za nás. Nestyď se ani za to, že našimi sousedy byli havíři a nádeníci a měj
je vždy rád. Tito prostí lidé stavěli všechnu tu nádheru a z jejich mozolů vycházejí slavné
jáchymovské tolary. Nezapomeň na naše boje za spravedlnost. Tvůj boj bude jednou
snadnější." Tak asi vždy končil své rozmluvy s vnukem. Díval se na školy a učené lidi
s obdivem prostého člověka, věřil v ně a skládal v nich veškerou důvěru. To, že může patřit
mezi ně jeho vnuk, jej těšilo ve stáří víc než akcie v stříbrných dolech, i více než dobré
postavení jeho syna. Tak si děd s vnukem ve své radosti nejvíce rozuměli.
(pokračování)
Přepsal Jaroslav Ochec

sčítání lidu 2021

Mohlo by vás zajímat

Okénko nejen pro děti

omalovánky

omalovánky

Okénko nejen pro děti

Okénko nejen pro děti

hádanka

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Ani dnes by pro vás nemělo být těžké poznat toto městečko. Zvláště, když se můžete na
výlet dopravit z Jáchymova autobusem. Zde je nápověda:
- první zmínka se datuje do roku 1518
- roku 1898 bylo zde zahájeno železniční spojení z Karlových Varů
- na náměstí stojí kostel sv. Vavřince
- velice známé jsou zde Vlčí a Ledové jámy
- můžete si zde udělat památeční fotografii na zvětšenině lavičky
Pokud víte, vydejte se sem v květnu na zajímavý výlet.

Poznali jste?
V dubnovém Zpravodaji jste mohli podle indicií poznat malebné městečko KRÁSNO,
nedaleko Horního Slavkova. Určitě stojí za návštěvu.

Ladislava Kulhavá

medvědí stezka

Rozhýbejme město společně
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