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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• slovo starosty
• omezení otevírací doby MěÚ
• poslední platby na MěÚ

• XVI. zasedání ZM
• z archivu Zpravodaje
• hledáme pěstouny

MěÚ

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
chci Vám na sklonku letošního roku, který nám přinesl mnoho problémů a vyrovnávání se
se skutečnostmi, o kterých jsme až do vypuknutí koronavirové pandemie neměli ani ponětí,
popřát pevné zdraví a mnoho štěstí v roce příštím.
Věřím, že všechny nepříznivé okolnosti, které nám současná doba přináší, pominou, a opět
bude lépe. To, jak rychle se vrátíme k „normálu“, ve velké části záleží na každém z nás,
na našem odpovědném jednání.
S úctou

Z města

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymova

informační centrum

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Informační centrum je pro Vás otevřeno do 23. 12. 2020 ve standardním režimu. Dále dle
rozpisu:
Otevírací doba IKC – svátky vánoční
21. 12. - 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
22. 12. - 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
23. 12. - 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
24. 12. - zavřeno
25. 12. - zavřeno
26. 12. - zavřeno
27. 12. - 10.00 - 15.00
28. 12. - 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
29. 12. - 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
30. 12. - 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
31. 12. - zavřeno inventura
1. 1. 2020 - zavřeno
Místenky a vstupenky na Ticketportál je
možné zakoupit nejpozději do 30.12.2020 do 11.00 hodin.

rada města

MěÚ

20. zasedání rady města ze dne 15. října 2020:
• schválila poskytování nově zřízených parkovacích míst v ulici K Lanovce. Poplatek
za parkovací místo na nově vzniklém parkovišti i za dosavadní místa k parkování v
ulici K Lanovce a Lidická stanovuje na částku 1200,-/rok/1 parkovací místo a ukládá
OHS doplnit dopravní značení vč. vyžádání povolení na MěÚ Ostrov.
• ukládá OHS prověřit možnost instalace úsekového měření v ul. K Lanovce.
• ukládá OHS provést průzkum zájmu o případné připojení na plyn, a to v ul. Na
Valech, nám. Republiky a Mathesiova.
• schválila návrh na vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu – ordinace zubního
lékaře.
21. zasedání rady města ze dne 29. října 2020:
• souhlasí s provedením kácení v místní části Mariánská, ul. P. Jilemnického,
společností StromeCheck, IČ: 02961270, Ostrov – Moříčov 42, PSČ 363 01
• schválila nákup 50 ks knih České knihy rekordů za cenu 15 tis. Kč včetně DPH.
• schválila Dodatek č. 3, uzavřený mezi Městem Jáchymov a a.s. Algon se sídlem Cheb,
Joštova 1, na prodloužení termínu dokončení díla „Oprava místních komunikací
v Jáchymově“, a to do 30.4.2021. Důvodem je epidemie COVID-19.
• souhlasí se záměrem uspořádat Akademické mistrovství světa v lyžařském
orientačním běhu v termínu od 14. do 19. února 2022, a to v lokalitách: Jahodová
louka, Eduard a okolí Abertam.
• schválila cenovou nabídku firmy SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25
Plzeň, IČ 45359148 ve výši 65.000,- Kč bez DPH, na úpravu PD Revitalizace rybníka
na Mariánské
22. zasedání rady města ze dne 12. listopadu 2020:
• odkládá do příštího jednání RM umístění a realizaci stavby „Jáchymovský potok –
Prodloužení trubního přivaděče MVE“ na pozemcích ve vlastnictví Města Jáchymov
a to p.p.č. 316/6 a 612/2, oba v k.ú. Horní Žďár u Ostrova.
• odkládá do příštího jednání RM umístění a realizaci stavby „Jáchymovský potok ř.
km 5,30-5,38 – havarijní stav PB zdi“, týkající se pozemků ve vlastnictví Města
Jáchymov, a to p.p.č. 316/6 a 612/2, oba v k.ú. Horní Žďár u Ostrova.
• odkládá do příštího jednání majetkoprávního vypořádání s dočasným záborem
pozemků p.č. 316/6 o vým. 160 m2 a p.č. 612/2 o vým. 35 m2, oba v k.ú. Horní Žďár
u Ostrova. Cena záboru bude činit 7,25 Kč/m2/rok.
• schválila ceník služeb za odvoz odpadu na rok 2021 s navýšením o 3,2 %.
• doporučuje ZM schválit v příloze OZV č. 3/2016 hudební festival „Šlikovka 2021“,
pořádanou dne 4. 7. 2021, v době od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
Zpracovala: Hynková

MěÚ

oznámení

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 9. 12. 2020 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Jáchymov.
XVI. ZASEDÁNÍ ZM – POZVÁNKA
XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 16. 12. 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.

POKLADNA MĚSTA INFORMUJE
Dne 23. prosince 2020 (středa) bude otevřeno do 11.30 hodin.
Poslední hotovostní platby budou přijímány ve středu dne 30. 12. 2020 do 11.30 hodin.

HLEDÁME PĚSTOUNY
Přemýšlíte v této nelehké době o pomoci opuštěným
dětem? Byli byste ochotni těmto dětem poskytnout
pomoc, podporu a zázemí?
Sledujte kampaň “ Staňte se pěstounem"
Karlovarského kraje. Tato kampaň pomáhá dětem,
o které se z různých důvodů nemohou postarat jejich
rodiče, hledat náhradní rodinu a buduje povědomí
široké veřejnosti na území Karlovarského kraje o tzv.
dlouhodobé pěstounské péči.
Každé dítě je jedinečné a zaslouží si šanci na domov
a rodinu.
Více informací o této problematice najdete na www.pestounskapecevkk.cz

oznámení

MěÚ

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.

HLEDÁME ZUBNÍHO LÉKAŘE
V současné době je vyhlášené výběrové řízení na uzavření smluvního vztahu se zdravotními
pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb pro formu zdravotní péče:
ambulantní péče – zubní lékařství v Jáchymově.
V případě, že má některý z lékařů zájem, město nabízí prostory a další benefity,
vhodná osobní konzultace.
Kontakt – sekretariát města Jáchymova: 353 808 111

Z historie

čtení na neděli

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Z naší kroniky – Anenské náměstí
Ke 40. výročí osvobození naší republiky byla vyhlášena celonárodní soutěž kronik. Z práce,
která byla předložena do soutěže pod názvem „Proměny historického jádra Jáchymova“,
vyjímáme část 3. kapitoly:
V roce 1946 bychom mohli přijet do námi zvoleného místa jedním ze třinácti autobusových
spojů, které jezdily mezi dolní částí města (nádraží) a jeho horní částí /radnice/. Vystoupili
bychom na zastávce „pivovar“, k níž autobus dojel z lázní za šest minut, přestože stavěl také
u „obecné školy“. Od radnice měl autobus na cestu k pivovaru 4 minuty, jízdné bylo v obou
případech stejné stále 3 Kč. Za 20 Kčs jsme mohli autobusem přijet z Karlových Varů nebo
z Vejprt, jenomže vystoupit bychom museli u „poštovního úřadu“, protože spoj K. VaryJáchymov – Vejprty nechával historické jádro města bez povšimnutí. Ne však my. Nejbližší
okolí dosud potvrzovalo, že město zaujímalo původně jinou situaci, než je dnešní, majíc své
centrum na dnešním náměstí „Slovany“.
Kromě kaple sv. Anny tu stála ještě tzv. stará radnice, gotická budova z hrázděného zdiva,
mající v přízemí pěkně řezaný dřevěný strop. Předpokládalo se tehdy, že původní radnice,
potom byt městského lékaře, pak hospoda, a nakonec soukromé obydlí – bude restaurována
a zařízena jako pobočka městského muzea. V jejím okolí bylo možné vidět několik domků
z hrázděného zdiva, jako pozůstatků nejstaršího Jáchymova. Kdybychom si chtěli dopřát
krásnou vyhlídku a pěknou procházku, vydali bychom se cestou od pivovaru do osady
Mariasorg. Tím bychom museli projít prostranstvím dávného Brottmarku. Na jeho rohu
s Hornickou ulicí stála a dodnes stojí budova čp. 599, v níž bylo tehdy truhlářství. Naproti
na rohu Havlíčkovy /kdysi Česká/ ulice byla okresní nemocenská pokladna v domě čp. 637.
Přes ulici proti ní bývala prodejna stavebnin. V řadě domů nad ní byla stavení zemědělskohospodářského rázu, obytné domy i tzv. módní salon /čp. 655/, který však již nebyl
v provozu. Rovněž tak uzavřen byl obchod se smíšeným zbožím na protější straně náměstí,
odkud vzhůru směřovala ulice „Na Slovanech“, která se ve stráni napojovala na ulici
Mincovní. Kolem rodinných domků /vilek/, které již stavebními úpravami odpovídaly
našemu století, se pokračovalo ke dvěma rybníčkům a nad nimi k velké zemědělské
usedlosti dosud nazývané „grundhaus“ a hospodářskými budovami a žentourem, který
sloužil poválečné mladé generaci jako místo her. Po cestě tehdy ještě občas procházeli
kapucíni v hnědých sutanách, žili totiž v klášteře na Mariasorgu /Mariánská/.
O dávném obchodním a řemeslnickém centru města mnohem více vypovídaly firmy
živností, které se nahromadily poblíž hlavní dopravní tepny. Tak nedaleko pivovaru byla
kovárna, následovala „fa Jan Prennig a syn“ v národní správě – velkoobchod zbožím
koloniálním, povoznictví a další truhlářství. To všechno ještě na západní straně tehdejšího
Stalinova náměstí. Na jeho východní straně bychom prošli od pekařství, kde byly počátkem
století první radiové lázně, kolem bývalého Lidového domu /střediska pokrokových
organizací v době první republiky/, proměněného na obuvnictví, dále pak kolem
kožešnictví, koloniálu, dvou restaurací až k prodejně knih a papírnického zboží. Dvě
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Z historie

restaurace, které stály bezprostředně vedle sebe, nabízely tehdy 28 lůžek k ubytování.
Naproti, kde se hlavní ulice stáčela ke kapli, byla opravna elektrospotřebičů, proměněná
v pozdějších letech na čalounictví komunálních služeb. Jestliže jsme pokračovali v chůzi po
chodníku na slunečné straně třídy, prošli jsme kolem souvislé řady domů.
Začínala budovou městské knihovny a končila budovou městského muzea, založeného
v roce 1923. Mezi těmito středisky kulturního života města byly vedle obytných budov další
obchody a živnosti. Jmenujme je postupně shora: prodejna tabákových výrobků,
hodinářství, řeznictví a uzenářství, cukrárna-kavárna, prodejna pánského a dámského
prádla, koloniální lahůdky, krejčovství. Za budovou muzea byla úzká proluka, kterou se
dalo vystoupit do ulice Boženy Němcové. Za prolukou následovaly: pánské a dámské
krejčovství /čp. 315/, čalounictví-sedlářství, prodejna oděvů /čp. 319/, restaurace Koruna,
prodejna obuvi Baťa a mlékárna. Zde dělila proluka pěšinu a schody od dalšího souvislého
bloku domů s malířstvím, obuvnictvím, pekařstvím atd. Zpět k pivovaru bychom se vraceli
po opačné straně. Na rohu Lidické ulice byla prodejna pneumatik, později sloužící jako
provozní místnosti fotoateliéru. V místech dnešní autobusové zastávky byla velká
lakýrnická a písmomalířská firma, nad ní byla na tehdejší Jateční ulici řada drobnějších
stavení. U jednoho z nich podával dvorek svědectví, že se zde ještě nedávno provozovala
živnost kamenosochařská. Pod Jateční ulicí bychom minuli řadu čtyř budov /čp-440, 441dnes policie/. Ty byly od hlavní ulice odděleny alejí košatých kaštanů, lemujících břehy
překrytého potoka. Jeho šumění tu bývalo zřetelně slyšet, stejně zřetelně jako odstřely
v podzemí. Za domy byly drobné zahrádky, v nichž podle pamětníků byla k vidění rozkvetlá
zlatá lilie a k ochutnání sladké hrušky. Ze zahrádek bychom opět přešli na Jateční ulici a zde
kolem městských jatek a kolem povoznictví zpět k zastávce „pivovar“.
Některé z jmenovaných živností nás mohly dovést k poznání, že kromě dopravy
automobilové bychom se tu tehdy setkávali také s koňskými potahy. Rozvoz nákladů
z nádraží, rozvoz uhlí a nejrůznějšího zboží a materiálů zajišťovala početná povoznictví.
Koňských spřežení využívala jak správa města, tak i správa lesů. Koně sloužili drobným
zemědělským usedlostem i správě Jáchymovských dolů. V roce 1949 zde bylo napočítáno
127 koní, z nich 95 vlastnily doly a 11 město. Zimními ulicemi se v prvních poválečných
letech rozléhalo cinkání rolniček. Po nesypané vozovce klouzaly velké sáně, do nichž
bývaly někdy večer připřahovány při cestě do kopce i celé hrozny malých sáněk, protože
sáňkařské projížďky večerním městem patřily k zimním kratochvílím jáchymovské
omladiny i dospělých.
Když Antonín Filip, první český ředitel muzea, přibližoval čtenářům složení obyvatelstva
Jáchymova v 16. století, použil těchto slov:
„Dav zdejších horníků nutno si představit po příkladě jiných báňských měst, jako slitinu
několika národností, avšak vedení na sebe strhli Němci, budže od počátku měli většinu,
budže byli vrchností podporováni“.
J. Majer vypočítává následující cechy, které se rozhodly v roce 1613 podílet na těžbě:
sladovníci, mlynáři, ševci, krejčí, bednáři, kováři, zámečníci, hodináři, provazníci, hrnčíři,
tkalci, výrobci kordů, jehel, barev, knihvazači, holiči, lázeňští, kožišníci, pekaři, truhláři,
kloboučníci, cínaři, výrobci lahví …

Z historie
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Tolik dává historie. My se podívejme do kronikářských zápisů po roce 1945 a připomeňme
si údaje o obyvatelstvu. V květnu 1945 zde bylo na 9 tisíc obyvatel německé národnosti a
45 Čechů. V prosinci téhož roku klesl počet Němců o více než polovinu (4280) a českých
obyvatel již napočítáno 1225. V květnových volbách v r. 1946 volili 1273 voliči.
Jestliže bychom si dovolili parafrázovat výše uvedená slova, mohli bychom říci, že „dav
zdejších obyvatel nutno si představit popříkladě jiných pohraničních měst jako slitinu
několika národností, avšak vedení na sebe strhli Češi…“. Přijížděli sem lidé z nejrůznějších
míst republiky i ze zahraničí. Zápis z roku 1946 potvrzuje: „Do Jáchymova přijely v lednu
64 rodiny vídeňských Čechů. Jde zejména o krejčí, kteří ve svém novém domově vytvoří
družstvo, jehož členové budou provozovat živnost po domácku“.
Kronikář Oldřich Ježek
Přepsáno ze Zpravodaje Hanou Kopeckou

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.

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

Opatření ke koronaviru v městské knihovně – připomínka.
Od pondělí 16. listopadu 2020 je epidemiologická situace v knihovnách znázorňována
dle systému hodnocení PES (protiepidemický systém). Tento systém má pět stupňů.
V současnosti je epidemiologická situace hodnocena na úrovni Stupně 4, z toho vyplývá,
že pro knihovny platí: Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.
(Knihy lze vrátit do kontejnerů umístěných v chodbě Městské knihovny Jáchymov: Pondělí
a čtvrtek od 9,00 – 17,00 hod.)
Pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet pozitivně, mohly by se knihovny otevřít
nejdříve za 14 dnů na úrovni 3. stupně, tj. omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní
plochy), rozestupy 2 m mezi návštěvníky, režimová a organizační opatření. Z tohoto
opatření vyplývá, že v půjčovně naší knihovny může být současně 6 čtenářů.
Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách (www.mkjachymov.cz),
facebooku (Městská knihovna Jáchymov) a instagramu.
Karin Pašková
Vedoucí MKKIC

okénko nejen pro děti

Ostatní

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Poznáte další město Karlovarského kraje?
- první zmínka je ze 14. století
- dobývalo se zde stříbro, cín, wolfram, uran
- nejvýznamnější stavbou města je Pluhův dům
- město mělo právo hrdelní, půjčovali si kata z Jáchymova
- vznikla zde nejstarší porcelánka Haas a Czjzek
Pokud nevíte, správná odpověď bude zveřejněna v dalším Zpravodaji.
A na které městečko jsme se ptali minule? Byl to BOCHOV.

Ladislava Kulhavá

Jubileum/vzpomínka

matrika

JUBILEUM
Dne 5. prosince 2020 slaví 80. narozeniny

Wilhelm LENHART
Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
přejí synovci Mirek a Franta s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 27.12.2020 tomu bude 13 let, kdy nás
navždy opustil můj milovaný manžel, tatínek,
syn a super kamarád

pan Miloš Šikýř.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina.
Děkujeme za vaši tichou vzpomínku.

VZPOMÍNKA
„Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji
uvědomujeme,
co nám schází a kdo už není mezi námi“
moc nám chybíte, maminko, tatínku
Vzpomeňte s námi na naše rodiče

Júlii a Štefana Matvijovi
Děkujeme
děti s rodinami

skauti

Z města

ROZNÁŠENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Ač se některé věci zdají být neochvějné a neměnné, rok 2020 ukázal, že vše může být vždy
trošku jinak a někdy opravdu „na poslední chvíli“. V duchu reality posledních měsíců
bychom rádi sdělili, že stále plánujeme (samozřejmě plně v souladu s v tu dobu platnými
protiepidemiologickými opatřeními), stejně jako v minulých letech, roznášení Betlémského
světla po Jáchymově.
Pokud nezasáhne vyšší moc, pro světýlko si můžete přijít ve čtvrtek 24. prosince:
•
•
•
•

9:00 – 9:15 před zdravotní středisko (mateřskou školu)
9:45 – 10:00 před Mincovnu
9:45 – 10:00 před základní školu
11:00 – 11:15 před kulturní dům

Pro domluvení individuální návštěvy či další dotazy prosím využijte e-mail
arnikajachymov@centrum.cz. Aktuální informace se objeví na našem facebooku:
facebook.com/arnikajachymov
Snad se vše podaří. Těšíme se na setkání s Vámi!

Krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2021 všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska
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