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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• slovo starosty města
• svoz odpadu
• rada města

• hasiči informují
• Skywalk
• zákaz vstupu do lesa

MěÚ

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
už za pár dní nás čeká významná událost, volby do Parlamentu České republiky. Je jen na
nás, jaká politická garnitura povede naši republiku do příštích let. A nebudou to roky lehké.
Nová vláda se bude muset konečně a já doufám, že definitivně, vypořádat s covidovou
pandemií, bude nutné zastavit neskutečně se prohlubující zadlužení České republiky
s dopadem na další generaci našich dětí či vnoučat a další a další úkoly. Vím, že pro Vás,
ale i pro mě, je složité učinit tu správnou volbu. Nicméně, neskákejte prosím na různé
populistické nabídky, vše zvažte a odpovědně vyberte. Snad budeme mít štěstí a vybereme
správně.
Současně s parlamentními volbami proběhne místní referendum o tom, zda máme prodat
pozemky na Klínovci a umožnit výstavbu stezky Skywalk. Můj postoj, ale i postoj většiny
zastupitelů, je stálý a neměnný. S ohledem na převládající pozitiva, a hlavně s vidinou
velkého navýšení budoucích příjmů města, tento záměr podporujeme. S rozvojem
turistického ruchu, a hlavně areálu na Klínovci, stoupá o naše město zájem. Koneckonců je
to to, co jsme si před roky přáli. Naše město žije a do budoucna bude žít z turistického ruchu,
celá řada pracovních příležitostí je s ním spojena. Jinak to nejde, Jáchymov nemůže zůstat
nějakým skanzenem. Za posledních 10 let odešlo z Jáchymova cca 600 obyvatel. Tento
trend musíme zastavit, nutně potřebujeme nové pracovní příležitosti, aby mladí lidé mohli
v Jáchymově zůstat a ne odcházet někam za lepším. Myslím, že se to v poslední době daří,
pokles se zastavil. Vyhráno ale ještě zdaleka není. Do města přicházejí noví lidé, investoři,
opravují se zchátralé objekty na náměstí i jinde, zvedla se cena v zásadě všech nemovitostí.
Řada z Vás na základě této skutečnosti může případně výrazně profitovat. Abychom tento
trend udrželi a co nejrychleji dobudovali potřebnou infrastrukturu (silnice, chodníky,
parkoviště, sítě či veřejné osvětlení), musí mít město i jiný zdroj příjmů než ze sdílených
daní. A pokud bude jednou naše město opět krásné a vyhledávané, vrátí se do města život,
poskytovatelé služeb a třeba i někteří lékaři, kteří zde v uplynulých letech svou činnost
ukončili. Věřím, že město Jáchymov opět bude, a nebude to trvat dlouho, krásným místem
k žití.
Příjmy od státu pokrývají opravdu jen nezbytné výdaje neumožňující další rozvoj
či významnější investice. Samozřejmě polemika o tom, zda prodej cca. 3.000 m² po 2.000,Kč za m² a k tomu 1 mil. Kč ročně za pronájem přístupové stezky je hodně nebo málo, je
naprosto legitimní. Je potřeba si však uvědomit, že naše přání a možnosti protistrany jsou
limitující a výsledek je kompromisem. Nebýt mnohasetmiliónových investic skiareálu
a následného zvýšení zájmu o celý region s pozitivním dopadem na příjmy města, museli
bychom už před lety na další rozvoj našeho města zapomenout. Pokud záměr neprojde,
investor odejde a svůj projekt zrealizuje někde jinde. A nemusí to být nijak daleko. Potom
ovšem už bez nás. Osobně by mne to mrzelo.
Výše uvedené částky jsou samozřejmě pouze třešničkou na dortu. Předpokládáme další
nárůst ubytovacích poplatků, daní z příjmu právnických osob, daně z nemovitosti apod.

slovo starosty

MěÚ

V uplynulých dnech jsme se snažili s investorem projednat i případné další možnosti
podpory místních obyvatel. Vedle provozované lyžařské školičky jsme jednali o možnosti
volného vstupu dětí ZŠ na stezku, dále poskytnutí slevy pro jáchymovské děti na celoroční
skipas a podobně. Nyní je to už na provozovatelích, jak vyjdou našim požadavkům vstříc.
Příslib už máme. Určitě bychom to všichni uvítali.
Zvýšený zájem i cena prodávaných pozemků vedla radní města už před časem k diskuzi
o záměru vytvoření nového nebo posílení stávajícího fondu obnovy. Nakonec jsme se shodli
na úpravě pravidel stávajícího fondu obnovy. Budou do něj převáděny větší podíly z prodeje
nemovitostí, nabízí se i možnost zapojení části příjmů z pronájmu stezky na Skywalk. Je jen
na zastupitelích města, jak s touto skutečností naloží. Předpokládáme poměrně výrazné
navýšení celkového objemu a tím vyšší příspěvek občanům města Jáchymova stavějícím
či opravujících své nemovitosti.
Závěrem Vám přeji pevné zdraví a odpovědné a šťastné rozhodnutí.
Ing. Bronislav Grulich
rada města

MěÚ

18. zasedání rady města ze dne 2. září 2021:
• schválila převod částky ve výši 104 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic
a čerpání částky 104 tis. Kč z fondu investic na nákup videotelefonů – ZŠ Jáchymov.
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu, kde se zařazují
přijaté dotace celkem ve výši 773.615,41 Kč, zvyšují se ostatní příjmy o 210.000 Kč
a zvyšují a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 983.615,41 Kč
• souhlasí s konáním závodů v orientačním běhu ve dnech 2.10. – 3.10.2021 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 nařízení vlády a bude
respektovat aktuální situaci. Zázemí závodu i celý jeho průběh bude splňovat veškeré
hygienické požadavky.
19. zasedání rady města ze dne 16. září 2021:
• schválila finanční příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro Linku bezpečí z.s. se sídlem Ústavní
95, Praha 8, IČO: 61383198 na provoz dětské krizové pro rok 2021 a to formou
finančního daru
• schválila úhradu autobusu pro žáky ZŠ Marie Curie-Sklodowské na akci Revolution
train, konané dne 20. 09. 2021 v Ostrově a pověřuje OHS vystavením objednávky
• schválila cenovou nabídku 5.000,- Kč bez DPH pro KSI s r.o., Botanická 256, 360 02
Dalovice, IČ 25 22 45 81 na zpracování posouzení a návrhu opatření havárie kamenné
hřbitovní zdi na p.p.č 829/3 podél p.p.č 826, k.ú. Jáchymov a pověřuje OHS
vystavením objednávky
• ukládá OHS provést zajištění hřbitovní zdi dle navrhovaného opatření KSI s. r.o.
Zpracovala: Hynková

MěÚ

oznámení

PODZIMNÍ SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu 2021 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
sankcionováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov.
Žádáme občany o dodržování hodiny a data svozu pro jednotlivé ulice a aby neukládali
nepotřebné věci před datem svozů na chodník a ulice! Určené hodiny jsou orientační.

oznámení

Lesy Jáchymov

Finanční úřad KK

oznámení

oznámení

OCHRANA NOČNÍHO KLIDU

MěÚ

MěÚ

oznámení

knihovna

Z města

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:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

10.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 4. 10. do 10. 10. se naše knihovna zapojí do celorepublikové akce Týden
knihoven.

„KNIHOVNÍČCI“
Dne 06. 10. od 10:00 hodin Vás srdečně zveme na první letošní setkání maminek s dětmi ve
věku 0 – 3 roků.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena denně od 10.00 hod. do 16.00 hod. Komentované prohlídky
vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 15.00 hod.
Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy
školní noviny

Z města

PODĚKOVÁNÍ MŠ
Kolektiv mateřské školy Jáchymov velmi

děkuje panu Petru Novotnému
za kompletní renovaci „prodejního stánku“,
který pravidelně využíváme na zábavných
akcích jako je Den dětí.
Velké díky zasílají děti i paní učitelky!

Z města

školní noviny

EXKURZE MATEŘSKÉ ŠKOLY VE SKLÁRNĚ MOSER
Ve čtvrtek 16. 9. jsme navštívili sklárnu v Karlových Varech. Děti si prohlédly nástroje
a materiály, se kterými se sklo vyrábí, na huti pozorovaly mistry skláře při samotném
vyfukování sklenic a váz. Dále viděly pece s barevným sklem a shlédly krátký film o výrobě.
V muzeu jsme obdivovali broušené skvosty. Na závěr si děti zahrály na skleněnou
zvonkohru. Výlet se všem moc líbil.
Za kolektiv MŠ M. Moravcová

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. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory
přispěvatelů. Za obsah příspěvků ručí autoři. Redakce děkuje všem přispěvatelům.
Uzávěrka příštího čísla je 15. 10. 2021

muzeum

Kultura

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času
- dějiny města, geologie a mineralogie
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,

krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava
rozdělená
do
několika
tématických sekcí prezentuje kolem
stovky zajímavých exponátů od hudebních
nástrojů přes tištěné záznamy po různá
umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno: st - ne 10 - 17 hodin
www.kvmuz.cz

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
MUDr. Erika Handrychová
V úterý 5. října 2021 zahajujeme v naší ordinaci očkování proti chřipce. V případě
zájmu nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 353 811 244, rády Vám vše zodpovíme.

Z města

co se u nás událo

HOP A JE TU ŠKOLNÍ ROK
V pátek 3. září jsme se již podruhé sešli u Základní školy, kde bylo na začátek školního roku
uspořádáno malé veselé odpoledne pro děti. Divadlo Hnedle vedle připravilo pásmo
pohádkových písniček, soutěže a dobroty pro děti. Připravena byla také Ohřínkova stezka,
na které děti plnily úkoly a hledaly dušičky. Po splnění úkolů je čekala sladká odměna. Pro
všechny bylo připraveno malé občerstvení, které připravila Euroinstitut škola, výborné
palačinky a párek v rohlíku, čaj, limonáda.
Odpoledne se vydařilo, bylo plné smíchu, písniček a tance, jenom škoda, že dorazilo méně
dětí.

JÁCHYMOVSKÁ POUŤ
Osmnáctého září po změně termínu se nakonec konala i Jáchymovská pouť. Připraven byl
odpolední program pro děti v podání DIVADLA HNEDLE VEDLE a Zbyňka Drdy,
vystoupily kapela Věry Martinové, RAP YANECHECK, 4R, KK & MY, na závěr
vystoupila skupina Atmo Music. Uspořádali jsme soutěž, kdo sní nejvíce švestkových
knedlíků. Ty nám uvařila děvčata ze školní jídelny a byly výborné, tvarohové a bez pecek.
Rekord byl čtrnáct. Vítěz obdržel knihu pana Zemana, batůžek plný dárkových předmětů.
Všichni účastníci soutěže obdrželi plavenku do Agricoly a vstupenku do prohlídkové štoly
v lázeňském domě Astorie a malý upomínkový předmět. Zajímavou poznávací soutěž
připravila také paní Kulhavá a soutěžilo se o Jáchymovský tolar, tento si mohl vyrazit sám
každý účastník po splnění všech úkolů na Informačním centru. Veliké poděkování patří také
za dětský koutek paní Blance Krejzové a skautskému středisku Arnika, který měl připraveny
drobné soutěže a ukázky práce oddílu. U hasičů si mohly děti prohlédnout techniku, vyfotit
se na čtyřkolce a v kabině cisterny. A také jsme viděli zajímavé vystoupení s tančícími
kozami. Je jenom velká škoda, že nevydrželo slibované počasí a že se nedostavili všichni
stánkaři, kteří se přihlásili. I přesto bylo na pouti pořád plno a určitě si každý přišel na své.
Děkujeme, že jste také dodrželi všechna bezpečnostní opatření COVID-19.

skauti

Z města

Vztyčením státní vlajky a za zpěvu skautské hymny bylo i letos zahájeno tradiční skautské
setkání u Mohyly Eliáš. Letošní 29. ročník proběhl v sobotu 25.9.2021 od 11:00 hod. Na
rozdíl od předchozích dvou propršených ročníků nám letos počasí přálo. Po slavnostním
nástupu a krátkém přivítání přítomných účastníků, kterých letos bylo asi 90, následovalo
povídání bratra Josefa Goldmanna - Pega o poměrech v tehdejších táborech. Pro účastníky
byla připravena i krátká tematicky zaměřená hra. Na Eliáši se scházíme pravidelně od roku
1992, abychom uctili památku politických vězňů - zejména z řad skautů. V témže roce byl
také na místě vztyčen první dřevěný kříž a navršen základ mohyly. Návštěvníci místa
pokládají na mohylu kameny, které s sebou přinesli. Zatím poslední kříž byl vztyčen v roce
2013.
Samotnému setkání ještě předcházela brigáda, kdy jsme posekali a pohrabali trávu, uklidili
místo i okolí od odpadků, opravili a doplnili nástěnku, připravili oheň a letos také obnovili
značení pomocí nových šipek.
Více informací o naší činnosti naleznete na střediskové FB stránce:
facebook.com/arnikajachymov, fotografie pak na: arnikajachymov.rajce.net
Tomáš Barth, vedoucí střediska

Do našeho skautského oddílu PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY (2.-5. třída ZŠ).
Máš rád přírodu, výzvy, rád zkoušíš nové věci, rád tvoříš a vyrábíš?
SKAUTING to jsou kamarádi, příroda, hry, zábava, dobrodružství, samostatnosti i práce
v týmu.
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA PROBĚHNE 7.10.2021 od 17:00 hod.
v naší klubovně v budově zdravotního střediska (mateřské školy).
Pro více informací si napiš na arnikajachymov@centrum.cz
Těšíme se na Tebe!

Z města

hasiči

ZÁŘÍ U HASIČŮ
V září jsme začali opět naplno pracovat s
oddílem mladých hasičů. Děti se
připravují na podzimní část celostátní hry
Plamen, konkrétně na branný závod a
štafetu požárních dvojic. Na Panorámě na
hřišti TJ Jáchymov se 26. září uskutečnila
krajská soutěž v běhu na 60 m a 100 m s
překážkami a 28. září zde proběhl druhý
ročník krajské soutěže TFA (Toughest
firefighter's alive – Nejtvrdší hasič přežije)
a to od přípravky až po dospěláky. Sbor
dobrovolných hasičů pomáhal také při
dalším ročníku Jáchymovské pouti.
V neděli 19. září členové jednotky uctili
památku za padlé kolegy v Koryčanech.
Mimo přípravy na TFA se také v září
připravují na Nejdeckého Floriána, kde
bude letošní sportovní sezona pro dospělé
uzavřena. Jednotka se schází každou
středu od 17.30 hodin na hasičárně, zde

probíhá tzv. strojní den. Znamená to, že se
kontrolují vozy, doplňují se pohonné
hmoty a uklízí a opravuje se technika.
Probíhají pravidelné zkoušky DT. Probíhá
školení jednotky dle plánu.
V září do uzávěrky Zpravodaje jednotka
vyjížděla na úklid po úniku pohonných
hmot, jedenkráte a otevření bytu a pomoci
při transportu pacienta, jedenkráte na
pomoc a asistenci pro přistání vrtulníku při
pádu na cyklostezce. Jedenkráte na planý
poplach po vyhlášení požáru lesa.
Pomalu začne topná sezona, proto
nezapomeňte na čistotu a řádné vymetení
a kontrolu komínů, ať je teplo pouze na
pohovce od topení v radiátorech.
Anna Plačková
velitel JSDH Jáchymov

hádanka

Okénko nejen pro děti

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
V našem kraji máme spoustu zajímavých měst s neméně zajímavou historií, ale i
současností.
Poznáte podle nápovědy další místo k návštěvě?
-

jde o město s nejmenším počtem obyvatel v Česku
osada byla založena ve 14. století
těžil se zde hlavně cín
můžete si prohlédnout roubené a hrázděné domy
dnes jde o oblíbené rekreační středisko

V zářijovém Zpravodaji jsme vám nabídli město s nejkratším názvem - Aš. Zde je několik
aktuálních fotografií.

Ladislava Kulhavá
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Investor stezky na Klínovci: Přírody i Jáchymovska si vážím!
Iniciátorem a propagátorem výstavby
stezky Skywalk je Petr Zeman, který už 30
let na Klínovci provozuje skiareál.
Jáchymovsko tedy dobře zná a říká: jsem
rád, že se občané Jáchymova mohou
vyjádřit k budoucnosti a obnově svého
města.
V čem bude podle Vás stezka pro
Jáchymovsko přínosem?
Je potřeba vidět věci tak, jak jsou. Hornictví
je minulost, pro výrobu je Jáchymovsko
příliš odlehlé a bez dostatku prostoru.
Pracovní místa a podnikatelské příležitosti,
které uživí místní lidi a zároveň budou více
plnit obecní pokladnu, se tedy musí vytvářet
hlavně ve službách pro návštěvníky. A ti sem budou jezdit hlavně tehdy, když jim nabídnete
dostatek aktivit a služeb.
Máte pocit, že sem jezdí návštěvníků málo?
Dlouhodobým návštěvnickým „držákem“ jsou samozřejmě Lázně Jáchymov, a částečně se
už začalo dařit lákat víc návštěvníků tím, jak se v posledních letech rozvíjí skiareál a na něj
navázané služby. Jenže: jak by dnes město Jáchymov vypadalo bez Lázní a bez skiareálu?
Kolik by tu bylo pracovních míst a příležitostí k podnikání (ubytování, restaurace)? Kolik
hostů by jezdilo do hotelů a restaurací na německé straně, aby v nich byla práce i pro lidi
z Jáchymova?
Nestačilo by tedy zůstat u lázní a skiareálu?
To by nebylo moc chytré. První důvod je stabilita. Lázeňští hosté si mezi konkurencí vyberou
Jáchymov mnohem raději, když tu najdou pestřejší nabídku dalších zážitků. Tím zachovají
práci téměř dvěma stovkám místních občanů, kteří v Lázních pracují. Když aktivnější
návštěvníci začnou do regionu jezdit i v létě, další Jáchymováci pracující ve skiareálu získají
dlouhodobé zaměstnání, ne jen na zimu. Stabilnější budou i stávající místa ve službách na
německé straně.
Druhý důvod je výhled do budoucnosti: Jáchymovsko potřebuje nabídnout pestřejší škálu
turistických aktivit i mimo zimní sezónu, aby přilákalo i jiné typy návštěvníků, snížilo
závislost na zimě a zvrátilo dosavadní trend spíš jednodenní turistiky. Společným cílem
investora a města jsou totiž vícedenní turisté.
Proč by město mělo mít stejný zájem jako investor stezky, v čem?
Vícedenní turisté přinesou jistější budoucnost jak městu, tak skiareálu – v tom jsme opravdu
„na jedné lodi“. Všem se bude dařit líp, když Klínovec nebude jen symbolem zimních sportů,
ale stane se celoroční zážitkovou oblastí s pestrou nabídkou aktivit a služeb, kam budou
návštěvníci přijíždět na dlouhodobé pobyty. Ti musí někde bydlet i jíst a vydají se také na
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méně známá místa v širším okolí, která by normálně nenavštívili. To potvrzují i zkušenosti
z jiných stezek, protože v základním principu jsme se inspirovali již osvědčenou praxí desítek
podobných lokalit v zemích jako Německo a Rakousko, kde dbají na ochranu přírody
a zároveň mají pozitivní zkušenosti s podobnými projekty.
Vyšší zájem turistů během celého roku přinese regionu až 500 celoročních pracovních míst
a využijí to i místní poskytovatelé ubytování a služeb (obchody, restaurace, ubytování,
služby, půjčovny). To přinese další výrazné příjmy i do rozpočtu města (daně z nemovitostí
nově vzniklých apartmánů, ubytovací poplatky, pronájem pozemků skiareálu) v řádech
desítek miliónů korun.
Někdo si ale řekne, že stezku chcete stavět, abyste vydělávali, nebo ne?
Příjmy z provozu stezky nebudou pro Skiareál to nejdůležitější. Stejně jako město, i my
potřebujeme lákat více různých návštěvníků na delší dobu a mimo zimu, protože celoročním
provozem získá skiareál větší stabilitu a bude si moci dovolit posunout kvalitu nabízených
služeb do úrovně, s jakou se lidé setkávají v alpských střediscích. To nám udrží návštěvníky,
ti se budou rádi vracet a inspirovat další, což s sebou zase přinese život a finance do města,
je to vzájemně propojené. Ostatně kvalita našich služeb přímo závisí na udržení zkušených
zaměstnanců, včetně řady jáchymovských. I ti budou rádi, když jim díky celoročnímu
provozu budeme moci dát dlouhodobé pracovní místo.
Hodně se mluvilo o tom, jak stavba ovlivní Klínovec a přírodu…
Pohledu na Klínovec dnes zcela dominují současné stavby jako TV vysílač, a tak to i zůstane.
My jsme plánovaný projekt stezky snížili o 25 metrů a posunuli o půl kilometru od vrcholu,
takže oproti stávajícím objektům ovlivní panorama Klínovce jen minimálně.
Náš Skywalk nebude jen ze železa, jak někteří tvrdí, ale hlavně ze dřeva. Zachováme co
největší počet stromů, protože ty budou hlavní atrakcí související naučné stezky, a další
stromy zakryjeme, aby se při stavbě nepoškodily.
Zároveň vytvoříme síť pěších stezek funkčně propojující všechny části areálu na Klínovci
a významné okolní obce – Jáchymov, Boží Dar, Loučnou pod Klínovcem. Na těchto stezkách
návštěvníci najdou i dětské atrakce a edukační či interaktivní prvky, podobně jako na
populární božídarské Ježíškově cestě.
Jak ovlivní vznik a provoz stezky dopravu v Jáchymově?
Klínovec umožňuje příjezd ze 4 různých směrů a nabízí přes 3 000 parkovacích míst přímo
u lanovek. Disponuje tak zřejmě nejlepší dopravní a přepravní kapacitou ze všech horských
středisek v ČR. Očekávanou letní návštěvnost, která bude vždy menší než zimní, tato
infrastruktura bez problémů zvládne. A na rozdíl od koncentrované dopravy v zimě je letní
provoz rozptýlený do celého dne.
Většina návštěvníků přijíždí na Klínovec od severu, ne přes Jáchymov. I na Skywalk bude
hlavní přístup přes lanovky na severní straně Klínovce. Dále jsou připravená opatření na
úpravu a zklidnění příslušných ulic Jáchymova, na nichž se budeme v případě výstavby
stezky finančně podílet. Maximalistickou možností je obchvat ulice K Lanovce, který jsme
připraveni vybudovat na své náklady.
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A co občané Jáchymova, kteří nepracují v lázních ani se nechystají podnikat?
Město Jáchymov se podle mých informací chystá peníze pravidelně inkasované z pronájmu
pozemků pro obsluhu stezky používat pro svůj Fond obnovy, který slouží k financování oprav
a údržby domů na území města, které jsou ve vlastnictví občanů i podnikatelů. To jen
potvrzuje, že stezka skutečně přinese prospěch všem, i běžným občanům Jáchymova.
Foto „Skiareál Klínovec“

Názory osobností k chystané stezce Skywalk Klínovec
Skywalk a „Jáchymovačka tělem i duší“
Moji milí jáchymovští spoluobčané,
nemohla jsem si nevšimnout polemik o tom, zda
má radnice Jáchymova umožnit vznik stezky
Skywalk na Klínovci. Dovolte i mně, abych do
diskuse přidala svůj skromný příspěvek.
Stejně jako vy, mám ráda Jáchymov, ve kterém
bydlím celý život, a pamatuji jej v mnoha
různých obdobích. A jsou některé věci, které
nelze zpochybnit, i když je přes všechnu lásku
třeba nechceme vidět. Například to, že
v současné době Jáchymov nemůže vyžít jen
sám se sebou a musí se více otevřít světu.
Ano, za posledních pár desítek let se tady hodně
změnilo k lepšímu a děkuji všem z vás, kteří se
na tom podíleli. Ale pokud má mít naše město
opravdu dlouhodobou budoucnost, opravit
mnoho zbývajících budov, vytvořit dostatek
stabilních příležitostí pro místní podnikatele
a pro dlouhodobá pracovní místa, a především
má-li si udržet mladé lidi zakládající rodiny (protože bez nich každé město upadne), pak
bychom měli využívat smysluplné příležitosti, jak k nám přilákat nové návštěvníky. Protože
rozvoj cestovního ruchu je jeden z mála faktorů, který může regionu opravdu pomoci.
Z tohoto pohledu já osobně proto stezku na Klínovci za smysluplnou považuji, a věřím, že
na ni jednou zavítám.
MUDr. Hana Hornátová, bývalá členka zastupitelstva města Jáchymov a dlouholetá
ředitelka Léčebných lázní Jáchymov
Foto „Lázně Jáchymov“
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Pohled krajského experta na cestovní ruch
Projekt stezky v oblacích na Klínovci osobně
vítám a podporuji. Vidím v něm příležitost,
jak do regionu přilákat další a další
návštěvníky, kteří se zde ubytují a kromě
Klínovce mj. navštíví např. památky
UNESCO nebo Ostrov s jeho bohatou
nabídkou památek a expozicí. Abych si udělal
představu, jak taková věc vypadá a funguje,
navštívil jsem stezku v korunách stromů na
Lipně. Moc se mi líbila a už se těším na tu
naši. Věřím, že se to podaří.

Ing. Marek Poledníček, Místostarosta Ostrova
Předseda komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO – Karlovarský kraj
Foto „www.marekpolednicek.cz“

Konkrétní zkušenosti s obdobou Skywalku v Polsku
Na jaře 2021 otevřeli „stezku v oblacích“ v polském
městě Świeradów-zdrój, které je hodně podobné
Jáchymovu: lázeňské město s cca 4500 obyvateli, tak
trochu zastrčené v polsko-českém pohraničí na severní
straně Jizerských hor. Roland Marciniak, starosta
města, k tomu říká: „Když se naši obyvatelé dozvěděli
o záměru vybudování věže Sky Walk, mnoho z nich
mělo zpočátku vážné pochybnosti o tomto projektu –
obávali se např. značné proměny vzhledu krajiny nebo
zvýšené automobilové dopravy. Žádná z těchto obav se
ale nepotvrdila, nakonec po třech měsících našeho
soužití se stezkou můžu tvrdit, že i největší odpůrci
nakonec uznali, že díky investici má náš region šanci
se rozvíjet, především když přitáhne turisty a nabídne
jim dostatek vyžití. Podle nás je věž bezpochyby
plusem, který přináší výhody městu, jeho obyvatelům
i lokálním firmám.“
Foto „Gmina Miejska Świeradów-Zdrój“
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