JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník 56

o ČERVENEC 2021 o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• školní noviny
• co se u nás událo
• rada města

• strom roku
• dovolená lékařů
• Šlikovka

MěÚ

co se u nás událo

Z TITULNÍ STRANY
Červen plný zábavy, aneb rozhýbejme město společně
V červnu jsme pro vás připravili netradiční Pohádkový les. Jednalo se o stezku pohádkou
a po cestě účastníci plnili úkoly. Všichni, kteří stezkou prošli, se poté dostavili na Informační
centrum, kde obdrželi balíčky s odměnou. Pokud měli vše správně vyplněné a správně
vyluštěnou tajenku, mohli svou vstupenku dát do slosování o pobyt ve „Šmoulí houbičkové
vesničce“. Slosování proběhlo na Kulturní komisi 18.6. na Radnici města. Výherce
vylosovali pan Štěpán Dvořák a slečna Eva Kochová. Nyní Informační centrum osloví
výherce. Jejich jména, po svolení výherců, zveřejníme spolu s fotografií o předání v příštím
Zpravodaji.
Tento měsíc jsme uspořádali také Vítání občánků – 5 nových dětí, pasování prvňáčků
a rozloučili jsme se s deváťáky. Všechny akce byly po covidovém uvolnění velice milé
a příjemné.

A co pro vás připravujeme: třetího září rozloučení s prázdninami a na osmnáctého září pouť
města na které se letos můžete, pokud máte zájem a co nabídnout, podílet také. Dětem
a jejich rodičům přejeme krásné a pohodové prázdniny, příjemnou dovolenou, a hlavně
hodně zdravíčka.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

co se u nás událo

MěÚ

MěÚ

rada města

10. zasedání rady města ze dne 27. května 2021:
• schválila firmu GALILEO CORPORATION s r.o., jako zhotovitele nových webových
stránek města
• schválila cenovou nabídku na postupové kácení lípy v ulici Palackého, včetně likvidace
dřevní hmoty, firmě StromeCheck ARBO s r.o. – komplexní péče o stromy a dřeviny, se
sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 086 48 484 ve výši 24.442,50 Kč
bez DPP. Řezání kmene bude provedeno dle požadavku objednavatele.
• souhlasí s umístěním informačního banneru o zápisu Jáchymova na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO na štítu domu č.p. 496, st.p.č. 274, k.ú.
Jáchymov
• schválila poskytnutí dotace ve výši 48 tis. Kč pro TJ Jáchymov, na revitalizaci povrchu
hřiště a nákup a výměna bojlerů v šatnách fotbalistů
• ukládá tajemníkovi města zabývat se změnou nebo doplněním Fondu obnovy o rozvoj
místních částí města Jáchymov
11. zasedání rady města ze dne 10. června 2021:
• schválila cenovou nabídku p. Potklana, Kočín 5 331 41 Kočín, IČ: 73373214 na konzervaci
renesančního záklopového stropu místnosti 3.2 ve 2. NP patricijského domu čp. 8 za 258
tis. Kč bez DPH
• schválila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
Rekonstrukce zázemí – šaten na ZŠ Jáchymov ve výši 1 319 236,- Kč
• ukládá OHS požádat o dotaci na pořízení projektové dokumentace „Parkování
a zpevněné plochy podél tř. Dukelských hrdinů až po odbočku ul. Bělohorská
a ul. Lidická“ z rozpočtu Karlovarského kraje, PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2021 II. KOLO, Podprogram 4 - Hornický region Krušnohoří – UNESCO
• schválila cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace „Parkování
a zpevněné plochy podél tř. Dukelských hrdinů až po odbočku ul. Bělohorská
a ul. Lidická“, společnosti AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, 100 01 Ústína nad Labem,
IČ: 44567430, za cenu 157 tis. Kč bez DPH
• ukládá OHS prověřit těžbu dřeva před křižovatkou směrem na Popovský kříž a s tím
související poškození cesty
• schválila cenovou nabídku společnosti Uno Society s r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha
10, IČ: 07857942 na zpracování Žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury
„Víceúčelové sportoviště Mariánská“ a zpracování Plánu rozvoje sportu města Jáchymov za
cenu 23 tis. Kč bez DPH
12. zasedání rady města ze dne 24. června 2021:
• bere na vědomí zprávu společnosti GasNet, s r.o o dostatečném zajištění kapacity pro
vybudování budoucích plynovodních přípojek v ulici Na Valech a doposud nezasíťovaná
levá a pravá strana nám. Republiky
• schválila jako vítěze výběrového řízení na „Stavební práce na ZŠ Jáchymov“, firmu Street
line s r.o., Chodovská 395/8, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29104823, který podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zakázce, a to 633 992,30 Kč bez DPH
• ukládá tajemníkovi přepracovat pravidla pro přidělování bytů
• schválila letecké vápnění v rámci programu revitalizace Krušných hor v období do konce
roku 2030 a zplnomocňuje Ministerstvo zemědělství k úkonům s tím souvisejících
Zpracovala: Hynková

oznámení

MěÚ

DOVOLENÁ LÉKAŘŮ
MUDr. Erika Handrychová
Dovolená od 28. 6. 2021 do 16. 7. 2021. Zástup - MUDr. Jaroslava Cikhardtová
Jáchymov.
MUDr. Jaroslava Cikhardtová
Termín 4. 8. 2021 - 25. 8. 2021
Prosím, zajistěte si včas dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

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%

placená inzerce

Reklama

KOUPÍME BYT V JÁCHYMOVĚ
Jsme rodina s malými dětmi a sháníme byt v Jáchymově či bezprostředním okolí.
Máte-li sami zájem prodat nebo víte-li o někom, kdo přemýšlí o prodeji bytu v Jáchymově,
ozvěte se prosím na jeden z kontaktů níže:
email: jruzick@email.cz, tel: 733609265

Z města

knihovna

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).
Otevírací doba červenec až srpen
Pondělí

13:00 – 18:00

Úterý

ZAVŘENO

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

Z – BOX

mohlo by vás zajímat

Z-BOX nově i u nás!
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Milí čtenáři,
možná jste již zaznamenali, že se před budovou zdravotního
střediska objevila zvláštní „krabice“. Jedná se o tzv. Z-BOX
zásilkové služby Zásilkovna.
Velkou výhodu tohoto boxu je, že si zakoupené zboží můžete
vyzvednou 24 hodin denně, bez omezení. K vyzvednutí vám stačí
jen chytrý telefon a zapnuté bluetooth. Telefon se sám spáruje se
Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
Provoz ZBOXu je plně ekologický, napájený solárním panelem
a vyžaduje minimum elektřiny.

bezpečné prázdniny

Policie prevence

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY
Období léta je většinou populace oblíbeným obdobím. A to vzhledem k nastávajícímu
slunečnému a teplému počasí, dovoleným a dětmi celoročně očekávaným prázdninám.
Tento popis zní takřka idylicky, nicméně i toto příjemné období s sebou nese určitá rizika,
která jsou mnohdy spojena právě s trávením volného času a kterých je zapotřebí se
vyvarovat.
Rizikové mohou být zejména sportovní aktivity pojící se s tímto ročním obdobím. Lidé
vyjíždějí na kolech prozkoumávat krásy naší země, čeřit vody našich rybníků, koupališť,
řek nebo jen probádat různá zákoutí „po svých“. Ať už se jedná o jakoukoli aktivitu, je
žádoucí myslet na vhodný oděv, který by měl zejména v případě sportování v rámci
silničního provozu obsahovat i reflexní prvky. S tím se v případě cyklistů pojí i využívání
cyklistické helmy, která je stěžejní a hraje velkou roli v případě, kdy k úrazu dojde. A to i
přesto, že je její nošení povinné jen do osmnácti let věku. Důležité je i její upevnění. Helma
by vždy měla být zapnutá tak, aby v případě nehody nedošlo jen tak k její ztrátě.
Co se týče aktivit u vody, mělo by se zvýšené opatrnosti dbát především při koupání se
v neznámých vodách, jakými jsou například rybníky, řeky, nádrže, lomy a podobně. Tyto
jsou nebezpečné právě pro neznámost vodní hladiny a toho, co na nás čeká pod ní.
Vyvarovat bychom se proto měli skákaní do vody nebo plavání příliš daleko od břehu.
Stejně tak je velmi důležité zajistit si při aktivitách u vody vhodné a dostatečné množství
ochranných a záchranných prostředků jakými jsou v případě plavby na kánoi či raftu
například záchranné vesty apod. Při těchto aktivitách bude možné potkávat se na
tuzemských vodních plochách a v jejich okolí po celé léto s policisty - a to v rámci kampaně
„Bezpečně u vody 2021“. Toto je součinnostní akce policistů pořádkové služby, policejních
preventistů a zástupců Státní plavební správy, kteří společně cílí na bezpečí osob
pohybujících se na vodě i v jejím nejbližším okolí. Věnovat se budou plavcům,
návštěvníkům pláží, ale i vůdcům plavidel. Upozorňovat budou na zásady zajištění majetku
při pobytu u vody, ale také budou kontrolovat zákaz požívání alkoholu v souvislosti
s řízením plavidel.
V případě, že děti zůstávají samotné doma, měly by se poučit o tom, jak se mají správně
chovat bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na
každém rohu. Dále by měly také vědět, že nikomu nesmí otevírat dveře a stejně tak, že
nemají komunikovat s cizími lidmi. V případě, že dítě odchází z domova, mělo by rodičům
nechat minimálně písemný vzkaz s informací, kam jde, jak dlouho se zdrží a případně by
mělo přiložit i telefonický kontakt na někoho s kým bude trávit čas. Klíče od bytu by děti
měly nosit skrytě, odděleně od jiných osobních věcí.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského kraje.
prap. Mgr. Lucie Machalová

Policie prevence

staň se policistou

STAŇ SE POLICISTOU V KARLOVARSKÉM KRAJI
Perex: Individuální přístup a přátelská atmosféra, tak probíhá nábor nových policistů u
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:
o přijetí písemně požádá, je starší 18 let, je plně svéprávný, je bezúhonný, fyzicky,
osobnostně a zdravotně způsobilý, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na
které má být ustanoven, není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává
jinou výdělečnou činnost….
Toto jsou prvotní informace, které občan získá, poté co si zjišťuje možnosti přijetí k Policii
České republiky. Mnohé potencionální uchazeče tyto striktně zákonem dané požadavky
mohou odradit hned v úvodu a jejich touha stát se policistou zůstane nenaplněna. Ráda bych
Vám touto cestou pomohla znovu nabýt odvahu k tomu si svůj sen, který mívá prvopočátky
již v dětských letech, splnit.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje má od roku 2020 tříčlenný náborový tým,
ve složení Pavel Richtr - bývalý policista, Jana Puškelová a Gabriela Šolarová. Cílem
náborového týmu je zajistit pro uchazeče co nejpříjemnější průběh přijímacího řízení, které
končí úspěšným přijetím do služebního poměru.
V úvodu přijímacího řízení si zveme nové uchazeče k přátelskému pohovoru, při kterém si
zjišťujeme prvotní informace. Po „seznamovací kávě“, tedy vstupním pohovoru, následuje
vyplnění dokumentů k přijetí, které jsou pro zahájení přijímacího řízení velice důležité.
Během vypisování přijímacích dokumentů Vám pro odlehčení povíme pár humorných
historek a uvidíte, že i tato část nám společně uteče. Tak teď jste se upsali a jste naši, jak se
v jedné známé české pohádce praví…“co peklo schvátí, už nikdy nenavrátí…“. Dělám si
samozřejmě legraci, Váš podpis je velice důležitý k tomu, aby mohlo být přijímací řízení
zahájeno, tak jak se píše v úvodu tohoto článku.
Po spuštění přijímacího řízení přichází, také v úvodu zmiňované, ověření osobnostní
způsobilosti. Osobnostní způsobilost uchazeče posuzuje psycholog psychologického
pracoviště Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Jedná se především o ověření
osobnostní zralosti k tomu vykonávat práci policisty. Je velice zajímavé toto vyšetření
absolvovat, protože mnozí z nás se o své osobnosti doví, co třeba ani netušili. Důležité je
přijít k psychologickému vyšetření odpočatý, s dobrou náladou a svačinou, protože u nás
strávíte cca. 8 hodin.

staň se policistou
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Po absolvování testů osobnostní způsobilosti následuje ověření způsobilosti fyzické. Teď
nám teprve začne v žilách proudit adrenalin, ale ten příjemný, který nám pomůže
disciplínami fyzických testů projít. Během člunkového běhu, kliků, celomotorického testu i
běhu na jeden kilometr Vám budeme oporou a v případě, že se Vám během prvního pokusu
o zdolání fyzických testů něco nepovede, není třeba házet flintu do žita. Náš tým
profesionálů ve složení – policista „bojař“, personalista – „náborář“, Vám poradí, jakým
způsobem tělo dostat do kondice a další pokus bude jistě úspěšný.
Poslední fází přijímacího řízení je posouzení Vaší zdravotní způsobilosti. Toxikologické
vyšetření a screening celého těla Vám provede tým skvělých lékařů ve Fakultní nemocnici
v Plzni. No povězte, kolikrát jste absolvovali komplexní vyšetření celého těla?
Celé přijímací řízení u nás probíhá v přátelské atmosféře a veškeré náklady spojené se
zjišťování zdravotní, osobnostní i fyzické způsobilosti hradí Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje.
Jsme ve finále, po úspěšném absolvování všech disciplín přijímacího řízení nastává onen
kýžený okamžik, tedy nástup do služebního poměru. První kroky nově přijatých policistů
vedou na policejní školu, kde absolvují potřebnou Základní odbornou přípravu. Při té
pochopitelně pobírají služební příjem, který dosahuje ke 25.720 Kč. Po dobu studia jsou jim
hrazeny celkové náklady spojené s ubytováním, stravováním i cestovným. Po ukončení
Základní odborné přípravy (po cca 9ti měsících) služební příjem dle zařazení přiznaných
dalších příplatků dosahuje částky minimálně 31.000 Kč. Významným benefitem je
náborový příspěvek ve výši 110 tisíc korun. Mezi další benefity patří například 30 dní
dovolené, široké možnosti kariérního růstu a jistota zvyšování služebního příjmu, příspěvek
na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na stravu, příspěvek na dovolenou ve výši
13.000 Kč, po patnácti letech služby nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt. Informace o
přijímacím řízení, podmínky přijetí, jak vypadají fyzické testy a mnoho dalších zajímavých
informací naleznete na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje, a to konkrétně zde https://www.policie.cz/clanek/hledame-prave-tebe-37268.aspx.
Pokud máte zájem rozšířit řady policistů v rámci Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje, neváhejte se obrátit na personalistu z odboru personálního na
telefonním čísle 725 389 779 nebo emailu krpk.nabor@pcr.cz. Případné další kontakty
naleznete zde - https://www.policie.cz/clanek/personalisti.aspx. Od personalistů ze skupiny
nábor Vám budou ochotně poskytnuty případné další informace k příjímacímu řízení.
Nehledáme superhrdiny, ale hledáme právě Vás!
Váš náborový tým Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Policie prevence
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hasiči

Z města

ČERVEN U HASIČŮ
Červen byl pro nás vyvrcholením okresních a krajských kol. Jak jsem již psala v minulém
čísle, do krajského kola nám postoupila družstva dětí a dorostenek a také jednotlivci za
dorost. Krajská kola se konala ve dvou víkendových sobotách v Mariánských Lázních.
Starší družstvo dětí obsadilo na kraji krásné druhé místo a jenom o několik malinko vteřin
jim uniklo první místo a postup na MČR. Druhé místo nás provázelo i v dorostu. Dorostenky
se umístily také na krásném druhém místě. Jelikož je to začínající družstvo mladých děvčat,
věřím, že svůj postup na MČR získají příště. Druhé místo, které se nás v letošním roce
opravdu silně drží, si vybojovali také dorostenci. V mladší kategorii svou chybou v testu
obsadil druhé místo Erich Krýsl. A také na druhém místě ve střední kategorii ve velice
vyrovnaném souboji se umístil Tomáš Mrhálek. U Tomáše o druhém místě rozhodly
sekundy v běhu na 100 m s překážkami.
V letošním roce se do okresního kola Požárního sportu přihlásila za Jáchymov dvě družstva.
Ženy, ty se zúčastňují každým rokem a na krajské kolo postoupily z druhého místa, které
obhájily také na krajském kole. Druhé družstvo tvořil tým mužů, po delší přestávce dodrželi
svůj slib, že mi ze závodů přivezou pohár. Ano, přivezli a také se zúčastnili krajského kola,
kde obsadili sedmé místo. Věřím, že budou pokračovat, sestavili super partu a mají chuť
vrátit jáchymovské chlapy na bednu. Dospěláci také vybojovali postup na MČR a to v běhu
na 100 m s překážkami. Na MČR postoupila Jana Plačková a Eliška Krbcová, spolu
s děvčaty se bude jako náhradnice připravovat Pavla Peteříková. Pavla bude také
reprezentovat Karlovarský kraj na MČR za tým Žlutic. Do výběru Karlovarského kraje se
dostali za dorost také Tomáš Mrhálek a Erich Krýsl. Tak jim pojďme držet palce. Mimo
sportovních klání v Požárním sportu se podařila nominace Lukáše Vaněčka do týmu, který
bude reprezentovat Karlovarský kraj na Mistrovství TFA (Toughest Firefighter Alive, což
v překladu znamená, nejtvrdší hasič přežívá) ve Svitavách.
Členové SDH také pomáhali při stavbě a úklidu Pohádkového lesa. Opravovali překážky
a pracovali na zvelebení klubovny. Spolu s členy JSDH se podíleli na úklidu hasičárny
a rekonstrukci stříkačky PS 12. Nyní se pouští do repasu druhé PS 12, která by měla sloužit
dospělákům.
Členové jednotky prováděli každou středu strojní dny, udržovali techniku v akceschopnosti
a prováděli drobné opravy a úpravy. Také pomáhali při nácviku dětí, dorostu a dospělých,
kde se sami zapojili do tréninků. V červnu jednotka zasahoval třikrát. Jednou na úniku plynu
v bytovém domě v Ostrově, jedenkrát na únik nafty a vozovce a jednou na požár auta na
Božím Daru.
Přeji Vám všem krásnou dovolenou, dětem super prázdniny.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková
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Z města

CO DNES DĚTI ZAJÍMÁ
Čtenářský zájem dětí v dnešní době není tak velký a má výběrový ráz se zaměřením naprosto
individuálním, např. na historické romány, populárně vědeckou literaturu, cestopisy,
dobrodružné a fantastické romány atd. Děti v této době obdivují mimořádné výkony
a schopnosti. Jejich vzory jsou často populární osobnosti, sportovní celebrity, ale také
historické osobnosti a postavy dobrodružné literatury a filmů. Mají i fiktivní vzory, které si
nacházejí právě v četbě. Snaží se napodobovat své vzory v jejich vnějších projevech, ale
také jejich osobní vlastnosti a schopnosti. Vzory mají velký výchovný význam. Jsou často
cílem sebevýchovy a ovlivňují a formující sebepojetí dítěte. Objevují se i první literární
pokusy, zvýšený zájem o poezii a vlastní literární tvorbu. V zájmové činnosti děti mohou
rozvíjet svoje nadání i talent……Dítě s fantazií je zdravé dítě…….Pěkné čtení……
KŘÍDOVÝ PARK POKRAČOVÁNÍ JURSKÉHO PARKU
David a Roxy začali utíkat akorát Kranosur uviděl baterky a začal tam utíkat také. David
a Roxy sotva stihli nastartovat, ale Kranosaur jim drápem propíchl zadní levé kolo, ale
David a Roxy ujeli. Děti právě vystoupily z vlaku a Bampi chtěla pobavit ostatní a tak se
vesele skutálela ze schodů, ale na schodech ležel ostrý kámen. Ben se za ní rozeběhl a hodně
se o Bampi bál. Bampi měla ve hřbetu menší díru. Ben s Daryrusem jí popadli a začali
utíkat ke trajektu, který právě přijel. Čekalo tam na ně auto s Roxy a Davidem. Za nimi
začal utíkat Kranosaurus, ale autu došel benzín. Kranosaurus byl ale rychlejší a spolkl celé
auto. Začal utíkat po všech dětech a za chvilku je všechny dohonil a spolkl a začal utíkat
do lesa kde je asi po šesti kilometrech rychlého běhu vyzvracel i s Roxy a Davidem. Všem
dlouho netrvalo než jim to došlo a začali utíkat, ale Kranosaurus je přehlédl. Také mu
netrvalo dlouho než mu to došlo, protože uslyšel Bampi jak křičí a vydal se tím směrem kde
slyšel křik. Semi začala přemýšlet, jak by všechny zachránila a pak jí došlo že brala vzorky
z Tryceraptose. Rychle to zkombinovala s kostí a bahnem a bahnem, co bylo na té kosti
se začala potírat. Dále potřela všechny bez odpovídaní na jejich hloupé otázky, jen tak tak
stihla potřít Brooklyn a v tu chvíli přiběhl Kranosaur a vůbec to nevypadalo, že by jim chtěl
něco udělat. Najednou všem došlo co má Semi v plánu. Semi začala na Kranosura mluvit
dlouhou řečí, kterou mu vysvětlovala, že jsou hodní a že mu nechtějí nic udělat Kranosar to
pochopil a sklonil se k ním a tím je pobídl, aby mu vyskočili na hřbet. Všichni tam naskočili
a Kranosaur začal upalovat co nejrychleji k přístavu kde je vysadil, kývl hlavou a rychle se
vrátil do lesa. Všichni se podivili, jak to bylo divné a zároveň dobré. Objaly Semi
a poděkovali jí. Vypluli trajektem na zpět a všichni byli zase přátelé jako dřív…….
Autoři : Hana Rozkydalová 4.třída
Luděk Kohout 4.třída
Viktor Majkus 4.třída

Článek z důvodu autentičnosti ponechán bez opravy a korektur.
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DEN DĚTÍ V MŠ
Rozzářené oči, velké očekávání a hlásky dětí se nesly ve středu 2. června celou mateřskou
školou. Děti vyrážely na tartanové hřiště užít si svůj velký den. Čekala je tam sportovní
stanoviště, na kterých plnily úkoly, např. hod míčkem do koše, skákání na overbalech, běh
mezi kužely, lovení rybiček, chůze po laně, stavění komínů z kostek apod., za které
dostávaly sladké odměny. Přálo nám počasí a tak přišly k chuti tatranky i pitíčka. Celé
dopoledne vyplněné sportem děti příjemně unavilo a tak po obědě všechny usnuly a spaly
jako dudci. Těšíme se na další společné akce v přírodě, kde je nejlépe! Příští rok ahoj!
Za kolektiv MŠ Vlčková E.

KOVIDOŽROUT
Michaela Balážová
Kovidožrout je desetinohý brouk, který se živí covidem-19 (proto to jméno). Tento brouk
může být nebezpečný, pokud je nafouklý, tedy když se nemocí přecpe. To pak z něj unikají
nebezpečné plyny, které zasáhnou lidi v jeho okolí.
Tento brouk je zlatozelený, má malá tykadla a křídla. Pokud v sobě nemá moc covidu, není
ho vidět.
Vyskytuje se po celém světě, žije ve volné přírodě i ve městech, nejlépe se mu ale daří na
ulici mezi lidmi.
Můžeme se proti němu bránit pomocí spreje na brouky anebo se nechat očkovat proti
klíšťatům.

z kroniky města
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ZLOMKY A PERLIČKY Z KRONIK MĚSTA JÁCHYMOVA
Morová epidemie
1599

zakazuje se cestovat a poskytovat cizím osobám nocleh;

1607

vydáno nařízení o boji proti morové epidemii;

1630

čtvrtníci mají se svými rotmistry obejít domy, zabránit ubytování cizích osob
a nabádat lidi k pilné návštěvě kostela. Bohatí mají přispívat na obživu lidí
postižených morem, kteří jsou ve velké bídě a nedostatku.
Kantor se nabídl, že pokřtí dítě Marie Strylové, které se narodilo v nakaženém
domě, pokud mu bude napříště povoleno křtít i ostatní děti. Dítě má být
položeno na cestu, odkud bude porodní bábou doneseno do kostela a pak bude
opět položeno na cestu. Rada města nesouhlasí s tím, aby kantor křtil i další
děti, protože se ho budou lidé štítit a ani neumí pořádně křtít.

1680

má se nakoupit větší množství obilí, aby město mohlo být uzavřeno, obyvatelé
mají pilně navštěvovat bohoslužby, domy se mají udržovat čisté zevně i uvnitř.
Nikdo nemá cestovat do Prahy a nocleh se smí poskytovat jen s vědomím rady.
Aby mohla být prováděna karanténa, má být dům havíře Paula na Suché
a cáchovna změněny na karanténní stanici. U horní a dolní bašty budou
postaveni dva měšťané jako stráž. Mají za to dostávat 1 zlatý týdně. Na to
budou přispívat všichni obyvatelé města. Kdykoliv se zvoní, je nařízeno
padnout na kolena a modlit se na ulici i doma 5 Otčenášů a Zdrávas Maria!
Chudí nemají být ponecháni sami sobě, ale má jim být poskytnut kus chleba,
když nyní nesmí chodit žebrotou. Noční potulování a hudba zakázány. Nikdo
nemá být po 9. hodině večer mimo domov, nesmí se nic přijímat od nemocných.
Dva lidé, kteří se nabídli, že budou nemocným donášet stravu, můžou týdně
dostávat 25 grošů, hrobník 1 tolar za velkou mrtvolu, 1 zl. za malou mrtvolu
a také za krávu zemřelého písaře Müllera.

Přepsala knihovnice Václava Tarková
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Povídka

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

povídka - dokončení

Farář, který přiběhl jen na skok, se spěšně rozloučil a ubíral se k domovu. Cestou byl
uctivě pozdravován a hned bylo patrno, že zde kráčí někdo, kdo má u lidí respekt. Přátelil
se s význačnými lidmi jak světa humanistického, tak i těžařského. Všestranně činný
Mathesius byl horlivým farářem, dříve úspěšným rektorem latinské školy, na slovo vzatý
mineralog a těžař. Jeho původ z hornické rodiny mu dal lásku k tomuto zvláštnímu městu.
Jáchymov nemohl mít vhodnějšího faráře. O hornických svátcích se oblékal v slavnostní
hornický kroj a drže v jedné ruce bibli a v druhé hornické kladivo, živě a poutavě kázal
horníkům o jejich práci, radil jim, poučoval i napomínal. Všichni dobrodruhové a hýřilové
se ho báli. Neúprosně tepal hříšníky, stavěl je na pranýř, vyháněl z města. A zase jímavě
kázal o krásném havířském povolání, kterému dal Bůh také své požehnání.
Člověku nepatří jen vinice, sady i úroda z polí, dary lesa, ale může dobýt i to, co je
pro něho ukryto v zemi. Nesmí se ovšem stát to, nač si stěžoval starý básník: … sed itum
est in viscera terrae, quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris, effondiunter opes,
irritomenta malorum (…ale šlo se až do útrob země a drahé kovy, které ona ukryla a odložila
k podsvětním stínům, se těží, aby ponoukaly jen ke zlu). Také musil horlivými slovy
přesvědčovat některé feudální pány, kteří těžařství nechtěli pokládat za dost důstojné pro
svůj urozený stav. Dokládal své výroky citáty z bible. Na starozákonním hornickém městě
Sareptě dokazoval pravdivost svých slov. Byl dobrým rádcem a otcem všech horníků. Jako
pravý humanista a Lutherův žák nepřemýšlel však mnoho o utrpení selského lidu. Otvíral
bibli na jiných stránkách než husité.
Kantor Hermann a farář Mathesius byli svou prací úzce spjati a přece byli tak rozdílní.
Přátelství a pozornost faráře Mathesia považovali za čest jak bohatí měšťané tak i šlechtici.
Sám Luther dvakrát vážil neschůdnou cestu pohraničními močály a pralesy, aby navštívil

z pera Anny Šelové

Čtení na neděli

svého milovaného žáka. Tichý a skromný kantor měl v měšťanech jen mecenáše. A přece
když Mathesius kráčel k svému domu a ke svým vzácným hostům, cítil ještě doznívající
pohnutí nad odchodem spolupracovníka.
On, v kterém viděl lyrický Mikuláš Hermann svou záštitu a oporu, dobře cítil, čím
mu byl klidný a moudrý kantor. Byl mu něčím z jeho domova, tím, co mu v tomto bouřlivém
městě chybělo: Mír a pokoj dlouholeté tradice. To ani dobrý Hermann nevěděl, že i on býval
útočištěm silného. I všestranně činný Mathesius toužíval v unavených chvílích po klidu
svého rodného města. Jeho činorodá mysl však patřila tomuto městu a nemohl již také bez
něho žít. To věděl.
A tak opět vyrovnán, energický, jak jej všichni uvykli vidět, vstoupil mezi své hosty,
aby si při bohatém obědě vypovídali, co se všechno událo v jejich životě od posledního
shledání.
Povídku Anny Šelové přepsala její dcera Hana Dolečková. Text je ponechán původní, bez
úprav
Přepsal Jaroslav Ochec
koncerty vážně i nevážně

Kultura

ŠLIKOVKA
Milí příznivci Šlikovky,
po roce plném dramatických covidových zvratů, se opět hlásím, abych vás všechny
pozvala na náš tradiční hudební festival Šlikovka. Jako minulý ročník jej budou provázet
opatření, která by měla zamezit množení potvory, která je známá po celém světě pod
jménem Covid 19. Moc bych si přála, aby se nám všem na mém Zámeckém vrchu podařilo
tomuto viru nedat příležitost škodit.
Protože jsem si všimla, že na festival chodí i návštěvníci, kteří pamatují 60. léta minulého
století, rozhodla jsem se odměnit jejich přízeň muzikou, která ve své době doslova zbláznila
svět. Hráli ji chlapíci, kteří si říkali Beatles. Tento stále živý odkaz nám přijede připomenout
revivalová skupina The Bugles. Kdo ví, jestli při jejich vystoupení nebude někdo zase
omdlívat anebo nadšeně „ječet“. O něco později než Beatles, odstartovala svou báječnou
hudební pouť legendární artrocková kapela Pink Floyd. Až uslyší ti, kdo ji dobře znají,
skupinu Bohemian Pink Floyd, která precizně interpretuje floydovský repertoár, budou mít
pocit, že na pódiu válí na kytaru skutečný David Gilmour a na basu Roger Waters. Víte,
ačkoliv toho hodně pamatuju, vždyť je mi víc jak 500 let, nemyslím si, že všechno staré
bylo stejně nějak lepší. Pořád mě totiž dokáže nadchnout dobrá a poctivá muzika.
O tu nebude ani letos nouze. Snad si vzpomenete na sympatické premiérové vystoupení
skupiny Grapefruit Astronauts z předminulého ročníku, která se tu vlastně na Šlikovce
narodila. Letos Astronauti natočili tři videa (viz YouTube), která od začátku vzbudila velkou
pozornost, zvláště u odborné veřejnosti. Myslím, že mají dobře našlápnuto a že o nich
uslyšíme nejen tady v Čechách.

Kultura

koncerty

Mám radost, když se na našem festivalu objevují nové kapely. Mezi ně patří i ostrovská
pětka, která si říká Smorg. Pozor, nejde o začínající nováčky, ale o ostřílené matadory!
Ve svém hudebním menu jsem nezapomněla ani na vás mladé. Stále populárnější pražská
skupina Madam Royal vás svými songy vytrhne ze strnulosti a vy najednou zjistíte, že se
vlníte v rytmu jejich muziky anebo že si mimoděk podupáváte do taktu.
Moc bych si přála, aby nám vše vyšlo.
Přijďte, těším se na vás.
Vaše Šlikovka

Mistři barokní hudby se vracejí – Fischerův festival zahájí již VII.
ročník
Po dlouhých měsících vynucené pauzy se do našich životů opět vrací živá hudba a spolu
s ní i vám jistě dobře známý Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera!
Ten v rámci již VII. ročníku nabídne celkem osm koncertů na zajímavých místech
Karlovarského kraje. Jako každý rok tak zazní díla předních barokních a klasicistních mistrů
– např. J. S. Bacha, G. F. Händela, J. C. F. Fischera, F. X. Brixiho či A. Vivaldiho.
„Zahajovací koncert“ proběhne již 24. 7. v nově zrekonstruovaném kostele sv. Anny na
Božím Daru, kde se představí sopranistka Olga Jelínková, sólistka Národního divadla
a Opery Leipzig, spolu s varhanicí Michaelou Káčerkovou a Komorním orchestrem
Karlovarských symfoniků pod vedením dirigenta Marka Štilce. Posluchači se mohou těšit
na „Meditaci na chorál Svatý Václave“ od Josefa Suka či výběr z děl G. F. Händela či
J. S. Bacha. Následovat bude 31.7. „Sólo pro královské nástroje“ v kostele Navštívení Panny
Marie v Rudném. Tento večer bude věnován 250. výročí narození českého skladatele
Františka Xavera Brixiho, přičemž zazní dva jeho koncerty pro varhany a orchestr.
V programu dále nebude chybět ani Georg Friedrich Händel a jeho slavný koncert pro harfu
a orchestr.
Jáchymovští si pak jistě přijdou na své 6.8. od 19.30 hod., kdy se v kostele sv. Jáchyma
uskuteční koncert „Bach stále přítomný“. Dílo tohoto velikána barokní hudby připomenou
varhaník Karel Martínek spolu s mladou houslistkou a laureátkou světových soutěží
Ludmilou Pavlovou. Festival se následně přesune do Bečova nad Teplou, Krajkové (kde
v rámci koncertu „Pocta Vivaldimu“ vzpomeneme 280 od mistrova úmrtí), Karlových Varů,
Ostrova a svoji pouť zakončí 1.10. v kostele sv. Anny v Horním Slavkově, kde se odehraje
koncert „Tři skladatelé, pět světů“, v jehož rámci se představí soubor Ensemble Inégal.
Věříme, že si letos stejně jako v minulých letech tuto mimořádnou sérii koncertů vážné
hudby nenecháte ujít. Bližší informace naleznete na webu festivalu www.imff.cz v sekci
Program či na facebookové stránce @festivalfischer.
Mgr. Jan Železný

koncerty

Kultura

Strom roku

mohlo by vás zajímat

STROM ROKU – HLASOVÁNÍ
Vážení čtenáři, jak jsme Vás již informovali, popovská
Dolní lípa se dostala do finále Strom roku. Tuto anketu
vyhlašuje Nadace Partnerství z Brna.
1. 6. 2021 se konalo setkání u lípy, přišli
i podporovatelé z Jáchymova. Naše lípa bude soutěžit
s číslem 6. Až do 12. září můžete zasílat na číslo 87
777 DMS ve tvaru DMS STROM6 30 nebo online.
Cena jedné odeslané DMS je 30 Kč. Finanční výtěžek
bude použit na výsadbu a péči o stromy. Můžete
hlasovat i víckrát, vždy bude započítán jeden hlas.
Další
informace
můžete
sledovat
na
www.stromroku.cz.
Za Vaše DMS děkuje jménem Spolku přátel
Jáchymova Ladislava Kulhavá

hádanka

Okénko nejen pro děti

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Tentokrát vás zavedeme do města, vzdáleného od Jáchymova cca 50 km.
Zde jsou nápovědy:
- první zmínky se objevují ve 14. století
- s těžbou uhlí se obec rozrůstá
- v září 1938 dochází k pokusu Heinlanovců o nacistický puč
- rok 1960 - povýšení na město
- rekreační středisko Boden s in-linovým okruhem
Pokud víte, přijeďte se v letních měsících vykoupat!
Odpověď z minulého Zpravodaje je CHYŠE. Zde nabízíme několik fotografií.

Ladislava Kulhavá

Okénko nejen pro děti

omalovánky

omalovánky

Okénko nejen pro děti
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