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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• zubní ordinace
• špitální kostel
• skauti

• knihovna Jáchymov
• prevence
• prodej slepiček a uhlí

Z města

oznámení

ZUBNÍ ORDINACE JÁCHYMOV
MUDr. Liudmyla Palchyk
ORDINAČNÍ DOBA
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08:00
08:00
08:00
08:00

-

12:00/
12:00/
12:00/
12:00/
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Tel.: 777 073 485

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

-

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

Adresa: třída Dukelských hrdinů 1031

---------------------------------------------------------------------------------------

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2022 - PROHLÍDKY ZÁŘÍ
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 šindelem ze 16. století a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha. Unikátní stavba, která
nemá na České a Sasské straně obdoby, kostel
venkovského typu a němý svědek historie
jáchymovského údolí, se těší na Vaši návštěvu.
V září se konají prohlídky ve dnech: 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9. 2022
Začátek jednotlivých prohlídek je ve 14.00 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

co se u nás událo

Z města

SLAVNOSTI MĚSTA JÁCHYMOVA
Město Jáchymov ve spolupráci s kulturní komisí Jáchymov a Informačním centrem
Jáchymov pořádalo v sobotu 6.8.2022 Městské slavnosti. Zahájení proběhlo ve 14.00 hodin,
program pro děti, malování na obličej, krásné počasí, dobré občerstvení, krajové speciality,
spousta suvenýrů, skvělá hudba – to byly Městské slavnosti 2022.

Z města

knihovna

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Otevírací doba:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

ZAVŘENO

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

Návštěva v DPS 29. 9. 2022 od 11:00
Setkání Knihovníčků proběhne 14. 9. 2022 od 10:00

SETKÁNÍ KNIHOVNÍČKŮ
I o prázdninách proběhlo setkání Knihovníčků. Tentokrát se děti učily s Krtečkem tvary.

knihovna
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EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena od pondělí do neděle od 10:00 do 16:00 hodin.
Komentované prohlídky se konají vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 15:00 nebo dle
předchozí domluvy.
Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy,
Instagram: knihovna.jachymov
16. srpna jsme navštívily letní tábor jáchymovských hasičů v Čichořicích, kde jsme děti
učily vyrábět lodní deníky metodou šité knižní vazby. Děti byly kreativní a deníčky
povedené, jak se můžete přesvědčit na fotografiích níže.

Z města

matrika

VZPOMÍNKA
9. září 2022 uplynou již 2 roky,
kdy zemřel

Mgr. Oldřich Ježek
Tatínku, chybíš nám a stále
vzpomínáme.

Milena s dcerami a celou
rodinou

VZPOMÍNKA
S lítostí oznamujeme smutnou zprávu, že nás
21. srpna 2022 navždy opustila významná
žena, přítelkyně, dlouholetá členka Kulturní
komise a bývalá zastupitelka města

MUDr. Hana Hornátová
Jedna z nejvýznamnějších osobností lázeňství
v našem kraji, řadu let působila jako ředitelka
Léčebných lázní Jáchymov, kde působila do
poslední možné chvíle jako lékařka. Byla
dlouhodobě aktivní v propagaci lázeňské
léčby a lázeňství v regionu.
Ve městě snad není nikoho, kdo by tuto
úžasnou ženu neznal.
Prosím, věnujte jí s námi krátkou vzpomínku.

skauti
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30. ROČNÍK SETKÁNÍ U MOHYLY ELIÁŠ
V sobotu 24. září 2022 proběhne v prostorách
bývalého uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání
k uctění památky politických vězňů, zejména z řad
skautů. Letos se koná jubilejní 30. ročník. Pro
účastníky bude připraven zajímavý program, pro
zájemce též výroční pohlednice, razítko a odznak.
Tradice ukládá každému návštěvníkovi uložit na
mohylu kámen z místa svého bydliště. Přijďte i vy
uctít památku politických vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen v 11:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!

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 8.9.2022 od 17:00 hod. v naší klubovně
v budově zdravotního střediska (mateřské školy).
Více informací: arnikajachymov@centrum.cz, facebook.com/arnikajachymov
Těšíme se na Tebe! Tomáš Barth, vedoucí oddílu
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UNESCO

UNESCO SEZNÁMENÍ
UNESCO Hornická krajina Jáchymov
ELIÁŠSKÉ ÚDOLÍ
V Eliášském údolí severozápadně od Jáchymova se jedinečně kombinují pozůstatky po
těžbě stříbrných rud z 16. až 19. století s rozsáhlými pozůstatky těžby rud uranu ve druhé
polovině 20. století.
Pozůstatky nejstarší, raně novověké těžby stříbra jsou nejlépe patrné na návrší Hřeben vlevo
od silnice z Mariánské k Abertamské zatáčce, jímž procházela řada významných žil, které
byly od 30. let 16. století sledovány již od povrchu desítkami převážně mělkých šachet.
Z východozápadních (jitřních) žil šlo především o žíly Eliáš – Dorota, Johannes, Jiří,
Himmelskrone a další, ze severojižních (půlnočních) žil pak o Dušní žílu, žílu Jeroným
a zvláště pak o Červenou a Malou červenou žílu. Největší koncentrace důlních prací
se nacházela poblíž křížení žil. Velmi dobře dochovanou reliktní hornickou krajinu dnes
v tomto prostoru charakterizují navzájem se křížící tahy desítek odvalů a pinek sledujících
průběh hlavních stříbronosných žil. Archeologicky zde byly potvrzeny zbytky důlních,
popř. i obytných budov.
Z údolí Eliášského potoka bylo do návrší Hřeben vyraženo několik štol, jejichž zabořená
ústí jsou v terénu zčásti stále patrná. Přímo v údolí byla od roku 1538 hloubena úklonná
jáma Eliáš, nejdůležitější šachtou se však později stala šachta Rudolf, založená v roce 1792
(v roce 1850 byla přejmenována na Werner na počest věhlasného profesora Báňské
akademie ve Freibergu Abrahama Gottloba Wernera, po roce 1945 na Rovnost), která se ve
20. století stala nejhlubší šachtou jáchymovského důlního revíru (660 m).
Jako zdroj pohonné vody pro důl Eliáš byl v Eliášském údolí kolem roku 1540 založen
báňský rybník Heinzen Teich (dnes Horký rybník) s 6 m vysokou sypanou hrází a mohutnou
klenutou kamennou propustí. Jako zdroj vody pro tento rybník byl v 16. století vybudován
sběrný vodní příkop, který se částečně zachoval na severozápadním svahu údolí. Po
jihovýchodním svahu vedl z Heinzova rybníka vodní příkop k dolu Eliáš, kde se dosud
zachovalo torzo kamenné komory na vodní kolo.
V polovině 19. století byl na levém svahu Eliášského údolí vybudován od Heinzova rybníka
nový vodní příkop, který přiváděl vodu k tzv. Vodovodní štole (Wassereinlass Stolln). Touto
štolou se od roku 1851 přiváděla voda na těžní stroj a důlní čerpadla v dole Werner.
Podzemím pak byla voda odváděna až do Jáchymova, kde byla využita pro pohon
vodosloupcového těžního stroje dolu Svornost a vodní kola v přilehlých stoupách. Příkop
od Heinzova rybníka k Vodovodní štole se v terénu dosud z části zachoval, místy jsou patrné
i svorové plotny, jimiž býval překryt.
Hornická krajina po obou stranách Eliášského potoka rovněž svědčí o obrovském rozsahu
těžby uranových rud v letech 1946–1964. Svahy údolí jsou dekorovány mohutnými
novodobými odvaly šachet Eduard, Jiřina a Eva, ve vyšší úrovni pak odvaly šachet Rovnost,

UNESCO
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Adam ,14 a dalších, které formují tvář krajiny. Velké haldy uranových dolů ostře kontrastují
s četnými malými haldami stříbrných a kobaltových dolů z 16. až 19. století. Odvaly
uranových dolů, kromě toho, že jsou dodnes nalezištěm řady vzácných minerálů, poskytují
azyl i mnoha chráněným rostlinám, včetně ohrožených druhů orchidejí (kruštík
tmavočervený, korálice trojklaná, prstnatec májový, prstnatec plamatý, jednokvítek
velekvětý aj.), kterým svědčí výskyt karbonátové žiloviny na haldách.

Použitý text z brožury Památka světového dědictví UNESCO Hornický region
Erzgebierge/Krušnohoří. S laskavým svolením pana Michala Urbana.
Za IKC Jáchymov Petra Javůrková

INZERCE ve Zpravodaji města
Inzerci zašlete na email ic-jachymov@volny.cz s vašimi fakturačními údaji (jméno
a příjmení, název PO, sídlo, IČ, adresa a v jakém formátu si přejete inzerovat).
1/4 stránky 200,- Kč + 21% DPH, 3/4 stránky 600,- Kč + 21% DPH,
1/2 stránky 400,- Kč + 21% DPH, 1/1 stránky 800,- Kč + 21% DPH,
barevná inzerce + 50%

Máte zájem vydat článek?

Policie Karlovarského kraje

prevence

VĚNUJTE POZORNOST DĚTEM I PO LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Letní dětské prázdniny v měsíci červenec a srpen již skončily a děti opět usedly do školních
lavic. S každodenní cestou do školy číhají na vaše děti různá rizika. Ty lze spatřovat nejen
v silničním provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti dětí. Především těm nejmladší by
rodiče měli připomenout jak se nejbezpečněji do své školy dostat a na co by si měly dát
především pozor.
Je velmi důležité dětem připomenout, jak se správně přechází přechod pro chodce. Pokud
se v blízkosti školy přechod pro chodce nenachází, musí být děti ještě opatrnější a vybrat
proto místo, kde se mohou co nejlépe rozhlédnout. U dětí, které nastupují do prvních tříd,
by měli být rodiče opatrnější a pečlivě zvážit jejich doprovod do školy. Prostředí je pro děti
nové a ještě nevědí, co je může cestou do školy překvapit. Děti, které dochází do školy samy,
by měly znát význam dopravních značek a měly by vědět, jaká cesta do školy je
nejbezpečnější. Není vždy pravidlem, že se musí jednat o cestu nejkratší. Velmi důležitá je
viditelnost dětí. Dbejte tedy na to, aby děti měly na svém oblečení a školních taškách
reflexní prvky. S přibývajícími dny se začíná rozednívat čím dál později a navíc nastává
období podzimních a mlhavých rán, která viditelnost chodců v provozu ještě více ztěžují.
Policisté Karlovarského kraje se proto obrací nejen na rodiče, ale i na ostatní účastníky
provozu s žádostí o dbání zvýšené opatrnosti zejména v blízkosti školských zařízení
a přechodů pro chodce. V případě, že své děti vozí do škol rodiče autem, měli by dbát na to,
aby děti byly řádně připoutané v autosedačkách. Své děti by rodiče měli vysazovat jedině
na straně chodníku, nikoliv do silnice. V neposlední řadě je i ze strany rodičů nutné děti
poučit nejen v oblasti dopravy, ale také o jednání s cizími lidmi. Především, aby s cizími
lidmi nikam neodcházely a pokud to není nutné, aby s cizími lidmi ani nehovořily.
Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje budou nadále dodržovat
zvýšený dohled u školských zařízení a na přechodech pro chodce zejména na začátku
školního roku, a to v souvislosti s celorepublikový projektem „Zebra se za tebe
nerozhlédne“. Děti mohou u svých škol po celém Karlovarském kraji potkat policejní
preventisty, kteří připomínají dětem, jak nejbezpečněji se při cestě do školy chovat a při té
příležitosti od nich můžete dostat policejní preventivní dárek.
Přejeme vám všem úspěšný a bezpečný vstup do nového školního roku bez nepříjemností
a zbytečných nehod.
por. Mgr. Soňa Podlahová

sport
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DREZURNÍ JEZDKYNĚ LUCIE JAVŮRKOVÁ OPĚT BODUJE
Čas nejde zastavit, a tak Lucka v letošní
sezoně musela bohužel vyměnit koně. Těžký
trénink již pro Baríska nebyl ze zdravotních
důvodů možný a byl nucen odejít předčasně
do koňského důchodu.
Lucka však nezahálela a od května se pilně
připravovala v sedle pětileté La Epony na
KMK – kritéria mladých koní. Kvalifikaci do
finále se podařilo získat v Hradištku, kde
předvedly hezký výkon. Výměna koně je pro
jezdce vždy velmi náročná a než se spolu
dvojice sžije chvilku trvá. Nicméně Lucka je
bojovnice, každodenní tréninky, píle a
obrovské úsilí ji opět dostaly do finále
Českého drezurního poháru, kam postupuje
10 nejlepších jezdců z celé republiky.
Jak vše v letošní sezoně dopadne se dozvíme
na konci září, kdy holky odjíždí do
Zduchovic, kde bude souběžně probíhat finále
KMK i Českého drezurního poháru.
Moc držíme palce a ať to „cinkne“.

Reklama

placená inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16 až 20 týdnů, cena 220,až 269,- Kč/ ks

Prodej: 16. 9. 2022
Jáchymov u autobusové zastávky u radnice ve 14.35 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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