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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• kulturní akce
• autobusy
• policie informuje

• kolo příběhů
• svoz odpadu
• obědy pro seniory

Z města

co se událo

Z TITULNÍ STRANY, ANEB CO SE U NÁS UDÁLO?
POUŤ MĚSTA JÁCHYMOVA
V sobotu 29.8.2020 se konala již tradiční
Jáchymovská pouť. I když ona letos až tak
tradiční nebyla. Byla zaměřena k výročí
ražby tolaru, který v letošním roce slaví
500 let. V deset hodin procházeli městem
bubeníci a vlajkonoši, kteří zvali občany
a návštěvníky města na oslavu tohoto
významného platidla, který se stal
předchůdcem
amerického
dolaru.
V jedenáct hodin se potom vydal průvod
bubeníků,
vlajkonošů,
kapely
a
návštěvníků pouti ke Královské mincovně,
kde vyzvali pana hraběte Šlika a
purkrabího města (dnes starostu) ke
slavnostnímu zahájení Jáchymovské pouti.
Po zahájení již probíhaly akce na podiu a
také na prostranství kolem kostela, kde se
nacházela rytířská ležení, pořádaly se
besedy s mincmistrem, byla zde možnost
ražby mincí. Fotobuňka v dobových
kostýmech lákala velké i malé, bylo zde
stále plno. Probíhaly zde také Sokolnické
ukázky a byly zde interaktivní hry pro děti.

Před kostelem pak bylo možné zakoupit
různé suvenýry s jáchymovskými motivy,
regionální zboží – sýry, knedlíky, pivo,
pečivo aj. výrobky, které nesou ocenění
regionálního výrobku, děti si zde mohly
vytvořit a namalovat své vlastní suvenýry.
Bylo zde také klasické občerstvení, stánek
s výbornou kávou a míchanými nápoji, a to
jak alko, tak nealko. Pro děti zde byl také
malý kolotoč a houpačky, prodej cukrové
vaty a pouťových srdíček. Bohužel více se
nám na náměstí zatím nevejde. Až do
půlnoci se na podiu střídaly renesanční
kapely, pohádka pro děti a odpoledne
kapely dvacátého a jednadvacátého století.
Celou pouť o půlnoci zakončila ohnivá
show. Věříme, že se vám program líbil
a každý si vybral to své. Již tradičně nám
pouť před dvaadvacátou hodinou pokazil
prudký déšť a spousta lidí utekla domů.
I přes množství akcí v tento den konajících
se v Karlovarském kraji jsme byli velkou
účastí mile překvapeni.

Z města

oznámení

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu 2020 v určených sobotách a hodinách
se uskuteční ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky – včetně
kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné elektrospotřebiče), dále
bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce), staré pneumatiky, barvy,
oleje a ředidla. Upozorňujeme, že nebude svážen komunální odpad.
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služeb Jáchymov s.r.o. před domem v určený den svozu pro jednotlivé
ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov je odvezou. Případné vyložení odpadů
v předstihu před domem může být považováno za černou skládku a následně
sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov. Určené hodiny jsou orientační.

Žádáme občany o dodržování hodiny a data svozu pro jednotlivé ulice a neukládali
nepotřebné věci před datem svozů na chodník a ulice!

oznámení

Z města

DOVOLENÁ MUDr. Erika Handrychová
Ve dnech 31.8. – 11.9. a 17.9. – 18.9. bude v naší ordinaci čerpána řádná dovolená. Zástup
ordinace MUDr. Cikhardtové. Děkujeme za pochopení.

OBĚDY PRO SENIORY FORMULÁŘ - PRŮZKUM
MÁM ZÁJEM O ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ
Jméno: ……………………………………………………………………………………….
Příjmení: ……………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………...
E-mail:……………………………………………………………………………………….
Podpis: ………………………………………………………….

Reklama

prodej slepiček

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu
Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, 169 - 229,- Kč/ ks.
Prodej: 17. 9. 2020
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Z města

oznámení

AUTOBUSY – PROSÍM ČTĚTE
Zastávka Jáchymov RADNICE
Od pondělí 7.9.2020 budou autobusy opět
zajíždět přímo před radnici, kde se budou
točit, tak jak jsme byli v dřívějších letech
zvyklí.
Všechny autobusy s výjezdní zastávkou
Jáchymov radnice směr Ostrov, Karlovy
Vary, budou tedy odjíždět ze zastávky před
radnicí - IC. Nástupní zastávka pro směr na
Boží Dar zůstává u silnice před radnicí. Na točně se budou autobusy pouze otáčet.
Provizorní zastávka u odbočky na Hornickou ulici bude zrušena.
Autobus na Prahu
S platností od 28.8. do 12.12.2020 začala v Jáchymově jezdit nová autobusová společnost
HOLDOS, která bude zajišťovat dopravu z Jáchymova do Prahy a zpět. Tento autobus bude
jezdit v sobotu a v neděli.
Odjezd z Prahy je v sobotu a v neděli vždy v 9.00 hod. ze zastávky Florenc.
Odjezd z Jáchymova od radnice – sobota i neděle v 16.41hod. Autobus zastaví dále na
zastávkách střed a lázně.

muzeum

Kultura

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času
- dějiny města, geologie a mine - ralogie
Krušných hor, archeologické nálezy
z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století rozšířené o novou expozici
hornictví ve sklepení, velkoplošný
pohyblivý model dolu, numismatika
a mincovnictví. Unikátní knihovna
jáchymovské latinské školy z 16. století
(knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce
Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora
Johanna Mathesia a hudebního skladatele
Nickla Hermanna), epitafní obrazy.
Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie,
Vstupné:
0 Kč, snížené 0 Kč

krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radono - vého lázeňství a
dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika téma tických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních
nástrojů přes tištěné záznamy po různá
umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.
Otevřeno út - ne 10 - 18 hodin
www.kvmuz.cz

Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
VÝSTAVA: Mýtus Atom
do 27. 9. 2020
Panelová výstava přibližuje radioaktivitu v nejširším slova smyslu. Po staletí si horníci
nevěděli rady s rudou, kterou nazývali smolinec. Objevení nového prvku, nazvaného
Uranium, a jeho záření se stalo předmětem zájmu vědců, a tím i objevením radioaktivity. …
PŘEDNÁŠKA: Krušnohorský a slavkovský cín, jeho minerály, ložiska a
horníci, sobota 19.9.2020 od 17.00 hodin
Přednášející geolog Petr Rojík vysvětlí, proč pojmy „krušnohorský cín“ nebo „slavkovský
cín“ budí dodnes ve světě respekt. Zdejší kraj je kolébkou poznání, kde, jak a proč vznikají
ložiska cínových rud. Cín lákal do regionu horníky a ovlivňoval osudy lidí od středověku
po současnost. Cínová kroupa, dvojčatný srůst krystalů cínovce (kasiteritu), by mohla být
obrazovým symbolem Karlovarského kraje právě tak, jako se jím stalo Vřídlo.
Okouzlující mineralogie krušnohorských a slavkovských cínových ložisek a s nimi
spojených zdrojů wolframu, molybdenu, lithia, mědi a dalších kovů je pojmem od Japonska
po Kanadu. Čeština i světové jazyky převzaly ledacos z krušnohorského „cínařského
názvosloví“. …..

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10.00 – 12.00

13.00 – 16.00 hod.

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 24. 9. 2020
od 11,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky:
www.mkjachymov.cz
Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

NEDĚLE 20.9.2020
13.00. – 17.00 hod.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena denně od 10:00 do 16:00.
Pravidelné komentované prohlídky pondělí, úterý, čtvrtek od 15.00 hodin
Kontakt:
Tel.: 353 808 122
E-mail: knihovnals@gmail.com
Web: www.latine-school.cz
Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy
Máme pro Vás turistickou vizitku knihovny. K zakoupení v Informačním centru.

knihovna

Z města

Ostatní

mohlo by vás zajímat

KOLO PŘÍBĚHŮ SE OPĚT ROZTÁČÍ
Srdečně zveme na další z řady čtení z Kola příběhů, které se
uskuteční v restauraci hotelu Panorama v Jáchymově ve
čtvrtek 24. září 2020.
Začátek v 19 hodin.
Přijďte si poslechnout nové příběhy z historie Jáchymova,
připomenout si lidi, kteří ji spoluvytvářeli, a připomenout si to,
co by nemělo upadnout v zapomenutí.
Tímto setkáním bychom rádi obnovili tradici podvečerních
čtení a znovu roztočili Kolo příběhů, na které je naše město tak
bohaté.
Za redakční radu
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.

Ostatní

okénko nejen pro děti

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Od tohoto čísla jáchymovského Zpravodaje začíná nejen pro dětské čtenáře znalostní soutěž.
V několika nápovědách vám každý měsíc přiblížíme město nebo obec. Možná vám tím
i doporučíme pěkný výlet do okolí. Svoji odpověď, případně fotografii, můžete zasílat na
adresu Infocentra.
Připraveni? Začínáme!
-

Založení obce ve 13.století
Kostel sv. Michaela
Dnes cca 4 000 obyvatel
Natáčel se zde film Holky z porcelánu
Z dálky jsou vidět 3 vysoké komíny

V příštím čísle se dozvíte správnou odpověď a ve fotografii vám město představíme.
Ladislava Kulhavá

čtení na neděli

Z historie

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Akce Z
Plenární zasedání MěstNV v Jáchymově, konané dne 10. února 1969 vyhodnotilo za dobrou
práci v akci Z v roce 1968: Františka Valentu Františka Fritsche, Oldřicha Ježka, Josefa
Macka, Ladislava Kotrče, Jana Nikmona, Pavla Nutila.
Dále byly vyhodnoceny kolektivy: Místní jednoty ČSPO ZŠ v Husově ulici, Okresní
vodohospodářské správy, odd. Jáchymov, Domovní správy v Jáchymově, Tělovýchovné
jednoty Jáchymov, Technické služby města Jáchymova a útvaru VS Barbora Jáchymov –
Vršek. Uvedeným kolektivům byly předány věcné odměny.
Na rok 1969 byly pojaty do akce Z tyto akce:
- Obchodní středisko v lázeňské čtvrti
- Oprava koupaliště Panorama
- Výstavba srubové autobusové čekárny Mariánská
- Vybudování skleníku
- a oplocení ZDŠ v Husově ulici
- úprava zdi a schodů u lékárny
- úprava plochy hřiště a jeho oplocení ve Smetanově ulici
Z akcí, které byly realizovány v roce 1968 je třeba uvést zejména GO domu čp. 71 pro účely
jednotného klubu pracujících, demolici staré požární zbrojnice, postavení opěrné zdi ve třídě
Čs. armády včetně kanalizační přípojky, oplocení areálu ZŠ v třídě Dukelských hrdinů,
vybudování polytechnických dílen, sprch, výukové školní kuchyně a skladu materiálu
v ZDŠ Husova ul., postavení pomocného lešení uvnitř vyhořelé Šlikovy věže, postavení
nového středně těžkého lyžařského vleku v Havlíčkově ulici, parková úprava ploch. Na
Slovanech a nové výbojkové osvětlení na Novém Městě a v Suché.
Vedle toho bylo provedeno i mnoho různých drobnějších akcí, Celkem bylo odpracováno
111484 hodin, tj. 33,1 hodiny na 1 obyvatele města. Hodnota provedených prací při
nákladech 357.287 Kčs činí 1,861.714 Kč.
Kromě uvedených akcí bylo započato v roce 1968 i s výstavbou obchodního
potravinářského střediska v lázeňské čtvrti. Z celkového nákladu kolem čtyř milionů korun
připadne u ní na akci Z v letech 1969 až 1970 práce v hodnotě 350.000 -400.000 Kč.
Značnou závadou při realizaci akce Z byl velký nedostatek základního stavebního materiálu,
který byl dodáván nepravidelně a tím byla narušována i plynulost práce.
Celkový finanční náklad na plánované akce mimo výstavbu obchodního střediska bude činit
asi 200 – 250 tisíc korun.
Stanislav Jaroš
Přepsáno a zkráceno ze Zpravodaje 3/69 Hanou Kopeckou

Policie informuje

prevence

LETNÍ MĚSÍCE BYLY PLNÉ PREVENTIVNÍCH AKCÍ
Léto je pomalu u konce a s ním i čas
letních prázdnin a dovolených. Policisté
Karlovarského kraje však během letních
měsíců nezaháleli a účastnili se několika
preventivních akcí. Jednalo se o různé
akce preventivního charakteru, které se
týkaly například ochrany majetku,
bezpečné jízdy na kole či ochrany zdraví a
majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté
navštívili několik obchodních domů
v Karlovarském kraji, kde upozorňovali
návštěvníky
na
nutnost
řádného
zabezpečení
majetku
nejen
před
dovolenou. Návštěvníci si zde mimo jiné
mohli vyzkoušet i několik typů
nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali
také několika preventivních akcí na
cyklostezkách v celém Karlovarském
kraji. Cyklisté se s nimi mohli setkat
například v Tašovicích, v Chebu či na
cyklotrase mezi obcemi Přebuz a Jelení.
Preventisté kraje společně s hlídkami
dopravní policie, zástupci Besipu či Týmu
silniční bezpečnosti upozorňovali cyklisty
na možná rizika. V případě drobných
pochybení, se kterými se policisté setkali,
cyklisty na jejich nedostatky prozatím jen
upozornili. Pro cyklisty mohla být
zastávka u preventivního stánku velmi
příjemnou chvilkou, neboť zde mohli
získat i zajímavé předměty, jako např.
cyklistickou lékárničku, červenou blikající
odrazku na kolo, cyklomapy a jiné reflexní
materiály.

Policejní preventisty mohli potkat také
návštěvníci autokempů a koupališť při
preventivní akci nazvané „Bezpečně
u vody“. Tato akce byla zaměřená zejména
na bezpečné chování u vodních ploch a jak
postupovat při zajištění majetku právě při
návštěvě koupališť a kempů. Policisté
navštívili během léta několik koupališť
například
v Ostrově,
Nové
Roli
a v Sokolově. Policisté se však nezaměřili
jen na koupaliště, ale navštívili i kempy
v celém Karlovarském kraji jako například
v Radošově, Lokti, v obci Teplá či na
vodní nádrži Jesenice. I zde policisté
návštěvníkům koupališť a kempů
rozdávali letáčky s preventivními radami
a drobné upomínkové předměty, jako je
voděodolné pouzdro na mobilní telefon,
frisbee, praktické balení náplastí či
reflexní klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom Vám všem chtěli
popřát klidný vstup do nového školního
roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

Z města

kultura

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2020 PROHLÍDKY ZÁŘÍ
šindelem ze 16. století a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
V září se konají prohlídky ve dnech:
3.9., 10.9., 17.9., 24.9.

Navštivte nejstarší dochovanou raně
renesanční stavbu našeho města. Špitální
kostel postavený v letech 1516 - 1520 nebyl
jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Zaujme
vysokou sedlovou střechou krytou

Z města

Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou
již na prohlídku vpuštěni. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce
k dispozici.
Provázet
Vás
budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu

hasiči

LÉTO S HASIČI
V měsíci červenci a srpnu hasiči také
nezaháleli.
Pokračují ve vnitřní
rekonstrukci hasičárny. Ještě zbývá
poslední garáž. Silnice bude také za chvíli
hotová, a tak auta budeme opět moci
zaparkovat do garáže všechna. Mladí hasiči
v červenci pořádali opět letní tábor, který
se vydařil, jak počasím tak celotáborovou
hrou. V srpnu hasiči pomáhali spolu
s městem a službami připravit pouť města,
která byla letos na konci srpna.
Mladí hasiči a dorostenci začali již v srpnu
s tréninky na podzimní Český halový
pohár. Zatím trénují běhy s překážkami a
taktiku spojování.
Členové výjezdové jednotky zasahovali
v těchto měsících 16 krát. Čtyřikrát to byla

technická pomoc, pomoc při přistání
vrtulníku, transport pacienta, spadlé větve
na vedení, vytopený byt. Sedmkrát
zasahovali při požáru. Dvakrát u dopravní
nehody a třikrát uklízeli uniklé provozní
kapaliny z vozidel. Dvakrát prováděli
požární asistenci při kulturních akcích.

hasiči

Z města

blahopřání/vzpomínka

Matrika

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1.10.2020 oslaví 65 let
společné cesty životem

Marie a Miroslav Rudolfovi
K tomuto výročí jim přejí 4 děti a 8 vnoučat a 5
pravnoučat a samozřejmě nespočet přátel...
Ať jim slouží nadále zdraví a jsou plni
optimismu a životního elánu.

VZPOMÍNKA
V srpnu uplynulo smutných 10 let od úmrtí
našeho syna

Jiřího Mitbauera
Všem děkujeme za vzpomínku na něj.
Rodiče a celá rodina.

skauti

Z města

„ELIÁŠ“ – 28.ročník
V sobotu 26. září 2020 proběhne v prostorách
bývalého uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání
k uctění památky politických vězňů, zejména z řad
skautů. Letos se koná již 28. ročník. Tradice ukládá
každému návštěvníkovi uložit na mohylu kámen.
Přijďte i vy uctít památku politických vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen v 11:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
Tomáš Barth
vedoucí střediska

kultura

Z města
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