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Z města

co se u nás událo

Z TITULNÍ STRANY
Čertovské hrátky jinak
Jelikož byl rok 2020 tak trochu jiný než
obvykle, nemohli jsme se scházet tak, jak
bychom chtěli a ani pořádat tradiční akce,
vymýšleli jsme akce nové.
Nejinak tomu bylo i s Mikulášem.
„Klasická Mikulášská být nemůže, hmm
to je škoda, co vymyslíme?“ A vymysleli
jsme. Upekli jsme Čertoviny trochu jinak.
Nakoupili jsme masky a domluvili se
s hasiči. Jelikož rádi pracují s dětmi, tak
nás neodmítli a pustili jsme se do práce. Ve
spodní garáži jsme vytvořili peklo a ve
vchodu do hasičárny nebe. Případný
výjezd vůbec nebyl ohrožen. Výzdoba
byla bohatá, v pekle hořel oheň pod
kotlem, připravena byla také váha pro
nezbedníky, luciferské křeslo. Ze záclon a
hvězdiček jsme vyrobili nebe, kde na
bílých kůžích byly uskladněny balíčky pro

hodné děti. Takto připraveni jsme čekali
6.12.2020 na první rodinky s dětmi. Přesně
v 15.00 hodin nás navštívili první hříšníci,
ale nebyli tak zlobiví, váha je vrátila a
Mikulášovi s andílky řekli krásné
básničky. Přišlo celkem 30 dětí a těch
diváků okolo, no i ty si občas čert
vychutnal. Myslím si, že se akce vydařila
a dle názorů některých zúčastněných se
i velmi líbila, určitě nechyběly ani slzičky
dětí, které měly panický strach z čertů
a slibovaly i modré z nebe.
Těšíme se s vámi na další akce a věříme,
že je uspořádáme dle možností.
Přeji vám všem za Turistické, Informační
a kulturní centrum pohodový rok 2021
a hlavně mooooc zdravíčka.
Anna Plačková
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MěÚ

slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,

PF 2021

Vánoce jsou již za námi a já pevně věřím,
že jste je strávili v klidu a v pohodě
v rodinném kruhu. Rok 2020 nám ukázal,
že není samozřejmostí trávit čas se svými
nejbližšími v této zvláštní době.
Dovolte mi proto, abych Vám ze srdce
popřál v novém roce jen to dobré, štěstí,
zdraví, lásku a sílu zdolat všechny
překážky, které se Vám postaví do cesty.
Ať je rok 2021 lepší než ten minulý
a čekají nás jen lepší časy.
František Holý
místostarosta

knihovna

Z města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
aktuální informace k současnému provozu
Od 18. 12. 2020 došlo k opětovnému omezení provozu knihoven
Dle Usnesení vlády č. 1332 je možné vydávat a vracet knihy pouze přes výdejní okénko
nebo bezkontaktně.
Prostor knihoven je pro návštěvníky uzavřený, ale mohou si přijít knihy vyzvednout nebo
je vrátit. Pokud si čtenář chce vypůjčit knihy, měl by je mít předem objednané.
Doba pro vrácení a vyzvednutí knih: PO
ČT

13:00 h
13:00 h

-

17:00 h
17:00 h

tel.: 353 808 122, e-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz, info@mkjachymov.cz
Požadavek může přinést také napsaný na lístku s sebou do knihovny.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Z důvodu vládního nařízení DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENO.

oznámení

MěÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV – omezené úřední hodiny
Pondělí a středa
9.00 – 11.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2021
Velikost
nádoby

Svoz
1 x týdně

Svoz
1 x za 14 dní

Svoz
38 x ročně

Svoz
2 x týdně

80 l
120 l

2.246,2.791,-

1.623,2.088,-

1.935,2.440,-

-

240 l

4.985,-

3.576,-

4.291,-

-

660 l

15.019,-

11.251,-

13.033,-

-

1100 l

30.908,-

17.640,-

23.076,-

49.354,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní:
38 x ročně:

svoz v sudé týdny
zahrnuje svoz: od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně

SPLATNOST OD 1. 1. 2021 DO 15. 2. 2021 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2021 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo frekvence
svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to k 30. 6. a 31. 12.
běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se o změnu v souvislosti
s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu nebo zvýšením frekvence
svozu.
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Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Z naší kroniky – Anenské náměstí
Z března téhož roku je další zápis: „Odsunem Němců byl ohrožen postup prací ve zdejších
dolech. Proto se na výzvu nadřízených úřadů přihlásilo několik desítek horníků z Příbrami
a z Březových Hor“. Podle údajů všímajících si složení obyvatelstva na okrese Jáchymov,
bylo v březnu 1947 podchyceno 7397 obyvatel, z nichž bylo 5778 Čechů nebo Slováků,
ostatní Němci, z těch pak 779 horníků a 393 jiných specialistů.
Společenství obyvatel historického jádra města bylo stejně různorodé jako v celém městě.
Setkávali se zde občané německé národnosti, kteří v pětačtyřicátém chodili po městě
s bílými páskami na rukávech s těmi, kdo sem přišli v uniformách příslušníků
československých vojsk v zahraničí. Nedaleko sebe bydleli bývalý italský legionář a starý
německý horník, který odsloužil první světovou válku v rakouských zákopech. Německý
válečný invalida druhé světové války si chodil o holi pro cigarety do trafiky, kterou vedl
invalida –účastník bojů za osvobození republiky.
Poznenáhlu se rozvíjel i život společenský. V ochotnickém spolku se scházeli přednosta
stanice s pracovníkem ONV, truhlář s poštovním úředníkem, prodavačka s učitelkou.
Lyžařský klub a s ním i tradici lyžařských závodů zakládají nadšenci, kteří sem přišli
z Krkonoš nebo i z Alp. Při znovuobjeveném zvyku „skoku přes kůži“, kterým byli do
hornického cechu přijímáni noví zaměstnanci dolů, si společně připíjeli i zazpívali horníci
z Příbramska, Ostravska i ze Slovenska. Nepřijížděli jenom na výzvu „nadřízených úřadů“,
ale také proto, že hledali nový domov nebo šli za lepším. Mnohým se mohlo zdát naše údolí
údolím zaslíbeným.
V listopadu 1945 uzavřela čsl. vláda s vládou SSSR smlouvu o těžbě a odbytu
jáchymovských uranových rud a tak nebylo divu, že jsme se zde mohli setkat s desítkami a
stovkami sovětských odborníků. První z nich bydleli na dnešních Slovanech v domě čp.
545, kterému se dodnes mezi starousedlíky říká „ruský dům“.
Růst Jáchymovských dolů začal zřetelně ovlivňovat život města. V roce 1947 zaznamenává
kronikářka: „Ve městě je velký nedostatek řemeslníků. Velkou závadou v jejich získávání
jsou mzdové rozdíly. Doly odsávají lidi ze všech oborů, protože dobře platí…“. K dolům
přechází řada živnostníků. Z mnohých se stávají horníci nebo nejrůznější zaměstnanci dolů
na povrchu i pod zemí. Éra drobných živností, jejichž množství nás mohlo při naší první
procházce Jáchymovem roku 1947 tak překvapit, definitivně končí. Město prochází
obdobím, kdy se zde měnily stovky i tisíce obyvatel. Přispěly k tomu nejen změněné
pracovní příležitosti, ale rovněž to, že podmínky pro požadovanou rychlou výstavbu bytů
moderního rázu se v Jáchymově nemohly rovnat podmínkám, které dával k dispozici
Ostrov. Jestliže v historii dal Jáchymov popud ke vzniku města Johangeorgenstadt (kam
odešli obyvatelé města vyznávající protestanství), dal vlastně i v novodobé historii podnět
k rozšíření malého venkovského zemědělského městečka v ohromné sídliště, v něž se rychle
Ostrov proměňoval. Bytový fond Jáchymova se nemohl vybavením rovnat tomu, co
nabízelo ostrovské sídliště. Ustavičně také ubýval. Pod mohutným odvalem, který zasypal
údolí, táhnoucí se směrem k Mariánské, mizí nejen potůček a stará poutní cesta, ale celé
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části ulic Na Slovanech i Mincovní. Prakticky neexistující údržbou domů dochází k jejich
postupnému znehodnocení. Jestliže jejich přízemní části sloužívaly dříve jako místnosti
obytné – převážně kuchyně – nebo provozní (ať již zemědělského, obchodního či
řemeslného charakteru), se zrušením jejich používání přestávají být větrány a nezřídka se
proměňují ve skladiště nejrůznějšího materiálu i paliva. Obývány jsou většinou místnosti
v patrech nebo v podkroví. Jako příklad může posloužit bývalý dům čp. 309 na tř.
Dukelských hrdinů, který stával v místech dnešního parkoviště pod hasičskou zbrojnicí.
Podle údajů na stavebním úřadě v letech 1924 a 1931 přestavoval majitel přízemí na provoz
cukrárny-kavárny. Další adaptace především ve výrobních prostorách byly dělány pod
národní správou po r. 1945. Během dalších let se stal objekt majetkem podniku Potraviny
K. Vary, které jej vlastnily i v době, kdy zde byla již zřízena prodejna galanterie. V roce
1968 dává MěstNV majiteli příkaz o uvedení bytové jednotky (sloužící za sklad) do
původního stavu. V červenci 1976 již nařizuje majiteli zboření domu. K demolici dochází
v r. 1982.
Na proměnách vzhledu námi sledované části města se však nepodílely pouze takovéto
případy. K demolicím bylo nutno přistupovat i z jiných příčin. V roce 1956 jsou zbourány
domy na Jateční ulici, o dva roky později je odstřelem provedena demolice pivovaru, který
byl od r. 1946 uzavřen jako nerentabilní. Svůj podíl sehrály i požáry. V plamenech skončila
budova výše uváděného velkoobchodu a také budova hostince čp. 294 (Černý orel). Úpravy
prostranství začaly být rovněž závislé na rostoucích požadavcích dopravy.
Změny se promítly i do názvů ulic a náměstí. Během let dochází rovněž k přemístění
některých důležitých zařízení. Už dlouhou dobu byla stržena budova staré radnice a jenom
první osídlenci si ještě pamatovali, že na konci tř. Dukelských hrdinů bývala ordinace
zubního lékaře a pojednou v roce 1954 se do centra města vrací zdravotnické zařízení.
1. listopadu byl otevřen 2. obvod zdravotního střediska v Jáchymově v domě čp. 637. Dům
stál na rohu Havlíčkovy ulice.
Po více než jedenácti letech (půjčování knih bylo zahájeno již v r. 1946) je v roce 1958
přemístěna městská knihovna do budovy radnice a o šest let později opouští střed města
muzeum, jehož sbírky jsou přemístěny do bývalé Královské mincovny. Koncem padesátých
let se začalo schylovat ke změnám, které měly podstatnou měrou ovlivnit život města.
V roce 1958 má Jáchymov 5793 obyvatele, z nich bylo 3314 zaměstnaných. Jenomže JD
končily svoji těžební činnost. S jejich odchodem přicházela na pořad dne prvá vážnější
zamyšlení nad výhledovou výstavbou města.
Zatímco probíhala nejrůznější složitá jednání, při nichž čím dál více ustupoval do pozadí
vliv důlní těžby a do popředí se dostávaly zájmy lázní a nových závodů Škoda a Tesla,
procházel střed města dalšími drobnými změnami. V roce 1963 provedl podnik Stavby
silnic a železnic rekonstrukci ulic Na Slovanech a upravil prostranství u benzinové pumpy.
V roce 1965 se bývalá jatka proměňují díky brigádnické práci v požární zbrojnici a
v následujícím roce 450. výročí založení města otevírá družstvo Jednota první prodejnu
v Jáchymově v nově upravených prostorech bývalého textilu a mléčné jídelny (čp. 319 a
320). Dva roky předtím se také pronikavě změnila spodní část Hornického (dříve Stalinova)
náměstí, kde byl po demolici pivovaru a odstranění stromořadí zřízen zelený pás osázený
růžemi. V květnu 1968 provedli požárníci zboření zbrojnice po bývalých jatkách a začali
tak uvolňovat místo pro chystanou bytovou výstavbu. O jednání, které se týkalo důležitého

Z historie

čtení na neděli

momentu v poválečné historii města čteme v kronice: „V červnu 1968 se uskutečnilo
jednání o výstavbě bytových jednotek v Jáchymově. Na staveništi Slovany se má postavit
98 bytů… pro státní lázně bude postavena svobodárna a pro občany zdravotní středisko.
Výstavba bude zahájena v roce 1969.“ V listopadu 1971 jsou předány k užívání poslední
byty z panelové výstavby. Škodovy závody převzaly 68 bytů, státní lesy 18 bytů, státní lázně
29 a svobodárnu, MěstNV převzal 74 byty.
V témže roce (1971) jsou dokončeny úpravy komunikace u nových domů na Slovanech.
Sčítání obyvatelstva z roku 1980 potvrzuje, že díky nové výstavbě došlo k přesunům ve
věkovém složení obyvatelstva ve prospěch tzv. produktivního věku.
K 31. říjnu 1980 měl Jáchymov 3405 trvale bydlících obyvatel, z nich bylo 75 % národnosti
české, 13 % slovenské a necelých 7 % národnosti německé. Život v centru města získal
novou podobu také díky dětem. Výrazně jimi ožilo celé prostranství, které se zdálo před lety
již jenom stárnout. Dopravní ruch si nijak nezadá s léty působení dolů, jenom těžká nákladní
doprava se po propadnutí benzinové pumpy (září 1981) centru města vyhýbá.
Projde-li dnešní návštěvník městem a půjde-li po stopách onoho pomyslného návštěvníka
prvních poválečných měsíců, pochopitelně nenajde mnohé z toho, co tu bylo tehdy k vidění
a nesetká se s většinou těch, kdo tehdy přišli osídlit pohraničí.
Nikdy bychom neměli přehlížet historické zkušenosti předcházejících generací. Jsou totiž
prověřené časem a rezonují se slovy básníka, který snad měl kdysi Jáchymov navštívit:
„Příroda nezná žerty, je vždy pravdivá… chyby jsou lidského rodu“. Goethových slov
používáme pro zdůraznění myšlenky o přirozeném umístění jádra města. Jeho dávný
Chlebný trh byl přirozenou základnou hornického města 16. století, bez něj by nikdy
nemohla vzniknout vznosná nádhera renesančních měšťanských sídel, radnice, chrámu aj.
Tento prostor byl stejně nezbytný i pro rozvoj lázeňství počátkem století.
Kronikář Oldřich Ježek
Zkrácenou verzi přepsala a doplnila současnými názvy Hana Kopecká

Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304. Tel.: 353
811 379. Počet výtisků 350 ks. Měsíčník. Tisk a grafika: Turistické informační centrum
Jáchymov. Periodický tisk územního samosprávného celku. Redakční rada: L. Kulhavá,
M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková, H. Kopecká, Š. Hronová. Názory redakce se vždy
nemusí shodovat s názory přispěvatelů. Za obsah příspěvků ručí autoři. Redakce děkuje
všem přispěvatelům. Uzávěrka příštího čísla je 15.1. 2021.
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POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
A máme zde první hádanku tohoto nového roku.
- písemné zprávy se objevily poprvé roku 1340 - těžil se zde cín a železné rudy – zajímavostí
je zde klenutý kamenný viadukt – pochází odtud herec Vladimír Ráž a Petr Rychlý – nedaleko
centra se můžete projít po Křížové cestě. Už víte? Určitě doporučujeme toto město navštívit.
Odpověď z prosincového Zpravodaje je HORNÍ SLAVKOV. Nabízíme fotografie z tohoto
města.

Ladislava Kulhavá
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
I přes krizovou situaci hasiči nezahálí. Stále
udržují
techniku
v akceschopnosti,
provádějí strojní dny a kondiční jízdy.
Práce s dětmi je omezena na skupinové
setkávání na facebooku. V jen trochu
uvolněné situaci byly pro děti připraveny
různé hry a vycházky do přírody. Připravili
jsme pro ně cestu za poznáním na Popov,
kde šly po jednom a plnily úkoly. Na konci
cesty byla pro děti připravena truhlička se
sladkým překvapením a smajlíky. Podařilo
se nám při uvolnění udělat dvě schůzky
tréninkové v rouškách, ale bylo to fajn. Po
opětovném uzavření dostaly děti vánoční
výzvu, kdy cvičí a posílají fota a zprávy,
jak pokračují. Dalším závazkem a úkolem
bylo vytvořit dárečky pro seniory v DPS.
Tento úkol děti zvládly opět na jedničku a
dárečky jsme 21.12. předali v DPS. Udělali
jsme velikou radost. My jsme si také
udělali radost, dorazila nám první várka
Ježíška z dotací MŠMT a města - teplákové

soupravy a mikiny. Ještě čekáme na dresy,
sportovní náčiní a prostor pro tréninky.
Snad po novém roce bude lépe. Z dotace
Karlovarského kraje jsme pro jednotku
dostali nové kalové čerpadlo HERON.
S velikou radostí jsme pomáhali při
Čertovinách trochu jinak.
Jednotka dále pokračovala v listopadu
postřikem zastávek, hřišť a společných
prostorů v panelákových domech a DPS.
Tato služba funguje stále, stačí zavolat
veliteli JSDH Jáchymov.
Jednotka
v těchto
dvou
měsících
k 21.12.2020 vyjížděla ke dvěma požárům,
dvěma dopravním nehodám a dvakrát na
únik PHM.
Za Sbor dobrovolných hasičů přeji všem
ten správný krok v novém roce, spoustu
pohody a zdravíčka.
Anna Plačková
Starostka SDH Jáchymov
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Mikuláš ve škole
Jako každý rok i letos navštívil naši třídu v pátek 4. prosince Mikuláš se svým doprovodem.
Už od rána byly děti netrpělivé a pozorně je vyhlížely. U některých byly znát velké obavy,
zda si je čert neodnese s sebou do pekla. Nakonec se ale ukázalo, že máme ve třídě samé
hodně dětičky, čertík si totiž žádné nakonec neodnesl. Možná čerta uchlácholily krásnými
básničkami, které si pro ně děti připravily. Za odměnu poté dostaly dáreček od jedné
z maminek – paní Jakobové. Tímto bychom jí chtěli ještě jednou velice poděkovat!
Štěpánka Hronová

Nové šatny ve škole
V červenci tohoto roku Město Jáchymov začalo rekonstrukci zázemí školy – šaten pro žáky.
V loňském roce provedlo izolaci a letos nám vybudovalo krásné prostory. Pro každého žáka
je určena jedna šatní skříňka, kterou má zabezpečenou vlastním zámkem. Skříňky jsou
umístěny nejen v prostorách bývalých šaten, ale také na propojovacích chodbách. Přední
místnost zůstala volná, zde v této době budujeme tzv. denní místnost pro žáky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat MěÚ Jáchymov za vybudování těchto prostor nejen
mým jménem, ale také jménem učitelů a žáků, kterým se velice líbí.
Mgr. Drahuše Nováková, ŘŠ

Sběr kaštanů
Od září do listopadu sbírali žáci zejména prvního stupně kaštany a žaludy pro lesní zvěř.
I přes distanční výuku nasbírali žáci téměř 200 kg plodů. Kaštany a žaludy je krmena tzv.
vysoká zvěř (jeleni).
Nejvíce kaštanů nasbírala žákyně 2. ročníku, Janička Jakobová. Odměnou za sběr kaštanů
pro nejaktivnějšího sběrače byl dort z Pattiserie na Staráku. Pro další aktivní žáky ve sběru
byla připravena sladká odměna. Kaštany putují do honitby Farma Kubernát Děpoltovice,
odkud jsou pravidelně rozváženy pro jeleny do okolí Děpoltovic a Odeře. Za sběr kaštanů
žákům velice děkujeme a těšíme se na příští sběr v následujícím roce.
E. Kudláčková, Š. Hronová

Mikulášská besídka
Konec roku se blíží a k oblíbeným akcím mateřské školy patří Mikulášská besídka a tak
i letos, jako každý rok, přišel do školky Mikuláš a čert. Školkou se rozléhalo strašlivé cinkání
řetězu, dupání a bouchání. Když se otevřely dveře do třídy, vstoupil Mikuláš a za ním se
potutelně plížil čert. Dětem, které se nejvíce bály, nabídly paní učitelky ochrannou náruč.
Po chvíli děti zjistily, že čert není tak zlý, a i ty nejvíce vystrašené šly s paní učitelkou zpívat
čertovi a Mikulášovi, aby mohly dostat balíček se sladkostmi. Zpívali jsme „Mik-MikuMikuláš“, děti ze třídy Berušek recitovaly básničku „Čertíku Bertíku“ a děti ze třídy Kytiček
se pochlubily básničkou „Čertí blekotání“. Celé Mikulášské dopoledne bylo plné soutěží a na
úplném konci ten, kdo se už čerta nebál, mohl ho podrbat na zádech a dostat čertovské lízátko.
Myslím, že Mikulášská besídka byla moc hezká a dětem se líbila.
Za kolektiv učitelek MŠ Hana Kreisslová

