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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• slovo starosty
• omezení otevírací doby MěÚ
• nákupy pro seniory

• XV. zasedání ZM
• z archivu Zpravodaje
• hasiči informují

Z města

co se událo

Z TITULNÍ STRANY, ANEB CO SE U NÁS UDÁLO?
„ZÁHADA HRACÍCH KARET Z JÁCHYMOVA“
V sobotu dne 10. října 2020 se uskutečnila
v Expozici Knihovny Latinské školy
přednáška Ing. Jaroslava Ochece na téma:
„Záhada hracích karet z Jáchymova“.
Ve sloupové síni EKLŠ jsme se sešli v
komorním počtu 10 lidí, víc současný
epidemiologický stav nedovoloval. Ing.
Jaroslav Ochec si pro nás připravil
videoprezentaci, kterou doplnil velmi
poutavým komentářem. Dozvěděli jsme se
například, že hrací karty byly objeveny
náhodou panem Janem Sobotou při
restaurování knih latinské školy. Jednalo
se o kompletní sadu hracích karet zřejmě z
druhé poloviny 15. století. Pan Sobota
karty zdokumentoval a zrestauroval, ale
brzy nato zemřel a další osud této
mimořádné památky není znám.
Po přednášce nám Ing. Jaroslav Ochec
zodpověděl dotazy týkající se nejenom
ztracených karet, ale i historie města
Jáchymova.

MěÚ

Václava Tarková
slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v souvislosti se současnou situací a navazujícími opatřeními Vlády ČR, Vás vyzývám ke
zvážení nutnosti osobního vyřizování věcí na MěÚ Jáchymov.
Uvedená výzva není jen z důvodu eventuálního šíření koronaviru, nýbrž i kvůli přenosu
nachlazení a chřipek, které by s ním mohly být zaměňovány. Druhým důvodem mého apelu
je absence některých zaměstnanců v souvislosti s uzavřením základních škol.
Můžete využít mailovou či telefonickou konzultaci. Potřebné emailové adresy či telefonní
spojení najdete na webových stránkách města. Ráda Vám je poskytnou i děvčata
v Informačním centru.
Děkuji za pochopení
Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymova

oznámení

MěÚ

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
Od 22. 10. 2020 je Turistické a informační centrum v Jáchymově v omezeném provozu. Pro
veřejnost fungujeme pouze jako PODATELNA MĚSTA a pro vystavování povolení
k parkování. Komunikace probíhá přes okno IKC. Jsme tu pro Vás každý všední den
od 9.00 do 15.00 hodin. V pondělí a ve středu bude podatelna otevřena do 16.00 hodin.
O víkendu bude zavřeno. Jsme tu pro Vás na telefonu 353 811 379 a e-mailu
ic-jachymov@volny.cz.
XV. ZASEDÁNÍ ZM – POZVÁNKA
Tímto bychom vás rádi pozvali na XV. zasedání ZM, které se koná dne 4.11.2020 od 15
hodin v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov
MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV – omezené úřední hodiny
Pondělí a středa
9.00 – 11.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

SENIOR BUS
Od 22. 10. 2020 až do odvolání nebude jezdit MHD a ruší se i autobus pro nákupy seniorů.
Nákupy pro klienty DPS bude zajišťovat správce budovy pan Manlík a pečovatelka.
V případě potřeby se na ně neváhejte obrátit. Pro DPS je zřízen vlastní režim.

NÁKUPY PRO SENIORY
kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl, bez možnosti
samostatného nákupu, nebo rodiny, která by mohla nákup
zajistit.
Město Jáchymov až do odvolání od 22.10. 2020 zřizuje možnost obstarání nákupu potravin
a léků pro občany města Jáchymova nad 70 let. Nákup bude prováděn ve středu a v pátek.
V případě zájmu o tuto službu nám prosím zavolejte na tel.: 353 811 379, 725 356 693 nebo
napište e-mail.: ic-jachymov@volny.cz: v úterý anebo ve čtvrtek v době od 9.00 do 15.00
hodin.
Připravte si nákupní seznam a peníze, které předáte pověřenému pracovníkovi (paní Anna
Plačková, pan místostarosta František Holý). Na vydanou peněžní částku dostanete
doklad. NIKOMU JINÉMU PENÍZE NEDÁVEJTE!!!
Prosíme všechny občany města, aby se dívali kolem sebe a pokud možno rozšířili tuto
informaci mezi své sousedy a blízké.
Ne každý senior má přístup k internetu a komunikačním technologiím.
Děkujeme za spolupráci a pomoc v této náročné době.

Rada města

MěÚ

16. zasedání rady města ze dne 3. září 2020:
• schválila finanční dar na rok 2020 ve výši 5.000,- Kč, pro Oblastní charitu Ostrov se
sídlem Lidická 1036, Ostrov, IČ: 49753185
• schválila cenovou nabídku pana Mgr. Lubomíra Zemana, Lipová 642, 363 01 Ostrov,
IČ 49751239, na vypracování stavebně historického průzkumu dům č.p. 8, Jáchymov,
ve vlastnictví Města Jáchymov, za částku 43.700,- Kč bez DPH
• schválila jako vítěze výběrového řízení na zakázku: „Stavební úpravy bytového domu
Na Slovanech č.p. 545, Jáchymov“ firmu: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká
Pec 600, 431 589 Vysoká Pec, IČ 615 38 213, neboť jeho nabídka byla vyhodnocena
jako nejvýhodnější
• schválila nabídku p. Dr. Vylity – spol. Aguas CF, s r.o. se sídlem Pražská silnice
841/43, Karlovy Vary, na provedení geologického průzkumu komunikace od kostela
sv. Jáchyma a pověřuje starostu dalším jednáním
17. zasedání rady města ze dne 17. září 2020:
• schválila cenovou nabídku ve výši 128.056,- Kč bez DPH společnosti RESCOM s.
r.o., Klínovecká 998, 363 01 Ostrov na rozšíření rozvaděče MaR a související práce
na elektroinstalaci v plynové kotelně budovy radnice a pověřuje OHS vystavením
objednávky
• schválila Smlouvu o dílo – pořízení změny č. 3 ÚP Jáchymov, uzavřenou mezi
Městem Jáchymov a p. Ing. arch. Bočkem se sídlem Tylova 70, Písek
• schválila prodloužení termínu na stavbu „Opravy místních komunikací“, spol.
ALGON, a.s. se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, a do konce října 2020
18. zasedání rady města ze dne 17. září 2020:
• schválila cenovou nabídku ve výši 1.440.397,43,- Kč bez DPH, Josefa Novotného,
Husova 943, 362 51 Jáchymov, IČ: 734 59607 na obnovu stávající stezky Běhounek
(rozšíření, zpevnění a umístění mobiliáře)
19. zasedání rady města ze dne 1. října 2020:
• schválila cenovou nabídku společnosti KONTROL, s.r.o., Okružní 345, 435 13
Meziboří, IČ: 64 65 19 08, na zajištění služeb koordinátora BOZP na stavbě: Stavební
úpravy bytového domu č.p. 545, Jáchymov a pověřuje OHS vystavením objednávky
• vzala na vědomí Darovací smlouvu uzavřenou mezi spol. NTV Services s.r.o. se
sídlem Západní 1818/69B, Karlovy Vary a ZŠ Jáchymov, na hygienické opatření
provozu ZŠ
• schválila publikování obrázku knihovny Latinské školy, a to do připravované
dvoudílné publikace „Horní města českého Krušnohoří v raném novověku a jejich
stopa v kulturních dějinách“
Zpracovala: Hynková

školní noviny/ sport

ZÁŘÍ VE ŠKOLCE
S novým školním rokem nastoupily do naší
školky i nové děti, zejména pak do třídy
Sluníček, která je určena našim nejmenším.
Zde se to neobešlo bez slziček, ale za pomoci
paní učitelek je adaptační období zdárně za
námi a děti si v kolektivu hrají a jsou veselé.

Z města

OBLASTNÍ MISTRYNĚ 2020
Lucka a Barello to dokázali

Oblastní mistrovství Karlovarského kraje
v drezuře se konalo 4. října v Nebanicích.
Lucka a Barýsek startovali v kategorii dětí
na velkých koních. Zvítězili s obrovským
náskokem 67,387 % před druhou
Kateřinou Čurdovou, která získala
59,778 %.
Dalším velkým závodem byla účast ve
finále Českého drezurního poháru
v Královicích, kam se probojovalo 10
nejlepších z celé republiky. Lucka
s Barýskem skončili devátí. Byl to
„mazec“, rozhodovaly tisíciny procenta.

Třída Berušek patří dětem ve věku 4 let. I zde
se děti seznámily s novými kamarády
a pustily se s chutí do učení nových
zajímavých věcí, mezi které patří například
hra na Orffovy hudební nástroje.

Z historie

čtení na neděli

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Z naší kroniky
Sice pomalu, ale přece jen roste. Z pohledu
občanů „ostře sledovaná stavba“, která
během let vzbuzovala nedůvěru. Nyní jsou
už vidět zdi jejího přízemí, a i nedůvěřivci
již začínají mít před očima její půdorys.
Historické jádro města se má dočkat
nového přírůstku – zdravotního střediska.
V této souvislosti sluší kronikáři
připomenout fakt, že město mělo již
v prvních letech existence vlastní špitál. O
jeho rozměrech si můžeme udělat
představu, všimneme-li si pozorněji zdí
kolumbária u hřbitovního kostelíka, který
ostatně je na starých hornických mapách
nazýván špitálním kostelem.
Se špitálem by bylo vhodné vzpomenout
lékaře, který zde působil. Ne dlouho, ale
přesto se do historie města zapsal. 24.
března letošního roku bude chybět právě
deset let do doby, kdy bude vzdělaný svět
vzpomínat půltisíciletí narození Jiřího
Agricoly. Narodil se v saském Glauchau.
Jeho původní jméno bylo Georg Bauer,
latinizoval si je podle zvyku učených mužů
doby humanismu. Ve dvaceti letech
zahajuje filosofická a filologická studia na
univerzitě v Lipsku. Od roku l5l8 působí
jako učitel, pak i rektor latinské školy ve
Zwickau. Děti, které zde navštěvovaly
školu, pocházely často z rodin zámožných
majitelů dolů. Agricola pravděpodobně

tehdy ještě netušil, že právě báňská činnost
bude jednou tvořit podstatnou náplň jeho
vědeckého zájmu. Po čtyřech letech
učitelování jej nejdříve zaměřil na vědy
lékařské. Začal je studovat opět v Lipsku,
ale s hodností doktora lékařství se vrací až
z Bologny. To bylo v roce l526. Mladý
lékař má tehdy utkvělou touhu – ověřit si
údaje starověkých arabských lékařů o
léčebných účincích některých nerostných
látek. O rok později proto přijímá místo
městského lékaře v Jáchymově. Dočítáme
se o tom v Mathesiově kronice u zápisu
z roku l527, vedle údajů o úmrtí hraběte
Jindřicha Schlicka a o vypravení poslů,
kteří měli pátrat v Cařihradu po Štěpánu
Schlickovi (nevrátil se z bitvy u Moháče).
Nastupující lékař nemohl vědět, že po více
než dvou desetiletích, kdy už dávno
nebude působit v Údolí, bude sem znovu
pozván k lékařské poradě k hraběti
Jeronýmu Schlickovi, připomene si stará
přátelství, naváže nová a obohatí svoji
sbírku minerálů.
Nevzpomínáme však na něj pro jeho styky
s hraběcím rodem, ale jako na autora první
knihy o Jáchymovu. Vyšla v Basileji roku
l530 pod názvem „Bermannus, sive de re
metallica“ (Bermannus, aneb rozmluva o
hornictví). Vytištěna byla na přímluvu
význačného humanisty Desidera Erasma
Rotterdamského s předmluvou rektora
jáchymovské latinské školy Petra

čtení na neděli

Z historie

Plateana. Neuškodí připomenout si z ní
řádky, v nichž jsou zachyceny dojmy
Agricolovy při pohledu na město„co tu budov a jak velikých. Pokrývají
jednak celé údolí, jednak jsou jakoby
přilepeny na horských svazích po obou
stranách údolí v takovém množství, že to
vypadá, jako by se jedna o druhou opírala.
Myslím, že se dívám na některé z našich
velkých měst, např. na Erfurt, nebo se mi
dokonce zdá, že vidím Prahu nebo veliká
města italská Bolognu a Padovu…“
Agricola umírá náhle 21. listopadu 1555
v Chemnitz, kde působil řadu let jako
městský lékař, a dokonce třikrát jako
purkmistr města. Býval saským kurfiřtem
pověřován diplomatickými úkoly, které

v oné náboženskými válkami zubožené
Evropě nebyly nijak snadné. Rok po jeho
smrti vychází Agricolův nejslavnější spis
„Dvanáct knih o hornictví“, sepsaný
latinsky a doprovázený 175 dřevoryty,
znázorňujícími různé způsoby tehdejší
hornické a hutnické práce. V posledních
letech života vynakládal Jiří Agricola
mnoho úsilí i peněz na vydávání svých děl
a trpěl i nouzí. Jako katolíkovi mu
chemnický pastor odepřel pohřeb, a tak
bylo jeho tělo uloženo v zámecké kapli
v Zeitsu. Hrob všestranně talentovaného
a vzdělaného muže se nezachoval. Jeho
dílo i památka na něj však přetrvaly staletí.
I v Údolí, odkud vykročil do řad
nesmrtelných.

Kronikář Oldřich Ježek
Přepsáno ze Zpravodaje 3/84 Hanou Kopeckou
knihovna

Z města

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.

Naše webové stránky:
www.mkjachymov.cz
Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz

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

Ostatní

okénko nejen pro děti

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Také v listopadu máme pro vás připraveno jedno městečko Karlovarského kraje. Poznáte
podle nápovědy, které to je? Takže:
- město bylo založeno v 1. polovině 14. století
- ve středu obce je čtvercové náměstí Míru s kašnou
- žije zde cca 2 000 obyvatel
- nedaleko od města můžeme navštívit zříceninu Hartenštejn a památník padlým vojínům
z 1. sv. války
Poznali jste? Můžete nám opět poslat odpověď, přivítáme i fotografie.
Město, které jsme hledali v říjnovém Zpravodaji a které jste možná podle indicií poznali.
Byl to:

Ladislava Kulhavá

ostatní

Placená inzerce

kultura

Z města

SETKÁNÍ U MOHYLY ELIÁŠ
Každoročně se setkáváme u Mohyly Eliáš,
abychom uctili památku politických vězňů,
zejména z řad skautů, kteří v místních
lágrech v padesátých letech nedobrovolně
těžili uran. Letošní 28. ročník setkání byl
jiný, než jakýkoliv ročník v minulosti. I
přes opravdu nepřející, velmi chladné a
deštivé počasí a covidová opatření, které
ovlivňují celou společnost, bylo setkání
s ostatními účastníky velmi příjemné.
Mimo skautů z Karlovarského kraje se
setkání rovněž zúčastnili zástupci Sokola a
účastníci semináře „Tajné muklovské
rádio“. Děkuji všem, kteří přišli, a pevně
doufám, že v příštích letech bude vše opět

při starém. Více informací naleznete na
našem FB: facebook.com/arnikajachymov
Tomáš Barth, vedoucí střediska
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
V měsících září a začátek října hasiči
využili uvolněné a téměř pohodové situace.
S mladými hasiči připravili tři výlety.
Jeden se konal do lesoparku v Karlových
Varech, kde mimo prohlídky starší děti
zkusily také lanové centrum. Všem se moc
líbilo. Týden poté 19. září jsme uspořádali
pro
mladší
družstvo
„přesnočku“
v Čichořicích. Hráli jsme spoustu her
a v neděli večer se vrátili do Jáchymova.
První víkend v říjnu se někteří naši
dorostenci
zúčastnili
krajského
volnočasového setkání ve Žluticích
v penzionu Harmonie. Byl to super víkend
plný interaktivních her, návštěvou Plzně
a Plzeňské věže, kina Cinema Star.
V neděli dopoledne si zahráli všichni Mini
golf a odpoledne odjezd domů. Těsně před
uzavřením si starší děti vyrazily na víkend
do Čichořic, odjezd byl v pátek a návrat
v neděli. Děti plnily specializace kuchař,
připraveny pro ně byly zajímavé hry
a počasí přálo i na delší výlet do Poříčí
a Lubů na farmu a místní jez.
Podařilo se uspořádat také dvě krajské
soutěže. Jednou to byl běh na šedesát a sto
metrů s překážkami a druhou bylo krajské
TFA dětí, dorostu a dospělých. Obsazení
bylo velké, ale co bylo úžasné, že se
podařilo po téměř šestnácti letech tuto
soutěž vrátit na stadion Panoráma, za což
TJ Jáchymov – fotbalovému klubu velice
děkujeme.
Děkujeme
také
panu
Chaloupkovi, že s námi vydržel až do 19.00
hodin, kdy soutěž končila a zajistil nám

hasiči
občerstvení. Končilo se dlouho, jelikož
jsme museli dodržet určitá pravidla, a to se
povedlo. No a jak jsme dopadli my domácí:
4 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile.
Poděkování patří také Krajskému sdružení
hasičů Karlovarského kraje a samotnému
Karlovarskému kraji za příspěvek na
medaile a drobné dárky.
Dospěláci také nezaháleli, pomáhali na
všech akcích, které byly na září a říjen do
zrušení
připraveny.
Dokončila
se
rekonstrukce a malování garáží a vozový
park byl opět přestěhován do garáže. Byla
proveden technická kontrola na AVIA
valník a připravuje se TK CAS Mercedes
Benz Atego. Jednotka vyjížděla v těchto
měsících dvakrát k asistenci přistání
vrtulníku, jedenkrát na hledání ztracené
osoby, čtyřikrát na požár, dvakrát na úklid
PHM, jednou na převrácený nakladač
a
jedenkrát
na vysypaný beton
v Abertamské zatáčce.
V současné době opět dezinfikujeme
zastávky, ZŠ a MŠ spolu s dětskými
venkovními hřišti. Na požádání také
jednotlivé výtahy a vchody v panelových
domech.
Prosíme buďte opatrní a nepodceňujte
nastalou situaci. Chraňte sebe a také nás.
Přeji hodně zdravíčka, pohody a již brzy
tolik vytoužený klid.
Anna Plačková
velitel a starosta SDH Jáchymov

hasiči

Z města
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