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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
•
•
•
•

rada města
vítání občánků
dovolená lékařů
poděkování

•
•
•
•

knihovna informuje
sport
léto s Déčkem
pouť města

Z města

rada města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
11. zasedání rady města ze dne 28. května 2020:
• schválila finanční příspěvek na rok 2020 ve výši 15 tis. Kč, pro spolek Světlo Kadaň,
z.s. se sídlem Husova, Kadaň, jako účelovou neinvestiční dotaci na provozní činnost
• schválila finanční příspěvek ve výši 2 tis. Kč, pro společnost Linka bezpečí, z.s. se
sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČ: 61383198, na provozní náklady v roce 2020 a to
formou finančního daru
• schválila Smlouvu č. 07921961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
• doporučuje ZM vyhlásit Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím
bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Jáchymov v rámci
Kotlíkové dotace III
• schválila cenovou nabídku firma Algon a.s. se sídlem Joštova 1004/1, 352 01 Cheb,
IČ 28420403 ve výši 965 625,78 bez DPH, na rekonstrukci a částečné rozšíření
chodníku ulice třída Dukelských hrdinů Jáchymov od kruhového objezdu až po vjezd
na Husovu ulici
• doporučuje ZM schválit plán rozvoje města Jáchymova na období 2020 – 2024

12. zasedání rady města ze dne 11. června 2020:
• schválila jako vítěze výběrového řízení na „Opravy místních komunikací“ firmu
Algon, a.s., Ringhofferova 1/115, Praha 155 21, IČ: 28420403 za cenu 2 226 840,Kč bez DPH (397,65 Kč/m2)
• schválila nabídku firmy Z+M GROUP, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00
Ostrava, IČ 41032004, na 1. zpracování žádosti o dotaci z MAS – PRV na projekt ZŠ
– rekonstrukce šaten ve výši 15 000,- Kč bez DPH; 2. na organizaci a administraci
veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby Základní škola – rekonstrukce šaten za
cenu 15 000,- Kč bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
• pověřuje místostarostu jednáním s firmou DURST s. r.o. ve věci revitalizace
kolumbária

Zpracovala Soňa Hynková

oznámení

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV
úřední hodiny pro veřejnost

Z města

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2020
PROHLÍDKY ČERVEN

Pondělí a středa 8.00 – 11.30 hod. a
12.00 – 16.45 hod.

MUDr. Erika Handrychová
DOVOLENÁ
Ve dnech 22.6. 2020 - 3.7.2020 bude
v naší ordinaci čerpána řádná dovolená.
Děkujeme za pochopení

MUDr. Jaroslava Cikhardtová
DOVOLENÁ
Ve dnech 7.7. - 24.7.2020 bude v naší
ordinaci čerpána řádná dovolená.
Zajistěte si, prosím, včas dostatek léků.
Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

PODĚKOVÁNÍ
Jiřímu Šimkovi a Olze Trojkové za pomoc
v době
koronakrize.
Ochotně
mi
nakupovali, nikdy na mě nezapomněli a
vždy se přišli zeptat, zda něco nepotřebuji.
Ze srdce děkuji, Sýkorová Olga

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 12. 6. 2020 jsme v obřadní síni
města přivítali 5 nových jáchymovských
občánků. Slavností slovo před zapsáním
občánků do kroniky přednesl pan
místostarosta František Holý. Příjemným
zpestřením bylo hudební vystoupení sester
Svobodových a každé miminko od pana
místostarosty a hraběte Šlika obdrželo
dárek a tolar.
Přejeme všem spokojený život a těšíme se
na další nové občánky města.

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.
V červenci se prohlídky z technických
důvodů prozatím nekonají, sledujte FB
profil. Ve chvíli, kdy bude problém
odstraněn, dáme vám všem vědět.
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

Z města

muzeum

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
tematických 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 út-ne 10-18 hodin
www.kvmuz.cz

VÝSTAVA: Mýtus Atom
10.6. – 31.7.2020
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. Objev štěpení jádra v prosinci 1938 byl jednou z
nejzávažnějších událostí v dějinách přírodních věd. Mimořádnou
úlohu v tom hrály Krušné hory. Výchozí bod pro všechny další
aktivity představovala ložiska v Jáchymově.

knihovna

Z města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.

Naše webové stránky:
www.mkjachymov.cz

ÚTERÝ – ZAVŘENO
Prázdninový provoz!

Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 30. 7. 2020
11,00 hod.
NEDĚLE
Nedělní půjčování bude obnoveno od
září 2020
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz

Expozice Knihovny Latinské školy
Latinská knihovna je otevřena v běžné otevírací době. Komentované
prohlídky se prozatím nekonají – až do odvolání.
Z města

sport
Naši milí fanoušci, v červnu jsme
absolvovali první pokrizové závody, ve
kterých se nám dařilo více než dobře.
Povedlo se nám vyjet kvalifikaci na
MČR a získat i cenné pentle. Na kontě
máme připsaná tři 1. místa, dvě
2. místa, jedno 6. a 9. místo v obrovské
konkurenci dospělých jezdců a jezdců
z Německa.
O prázdninách se budeme pilně na
MČR připravovat a všem, kteří nám
pomáhají a drží palce moc děkujeme.
Lucka a Barello

Léto s Děčkem

mohlo by Vás zajímat

ZACHRAŇ TROSEČNÍKY
Ajajaj. Prázdninová plavba parníku Titán bohužel ztroskotala – a s ní i všichni naši kamarádi
z Déčka. Celá posádka uvízla na tajuplném ostrově. Legenda praví, že pryč se dostanou jen
ti, jejichž odvážná srdce zažehnou dávno vyhaslou sopku…
Jenže většina postaviček z Déčka nejsou zrovna neohrožení dobrodruzi. Budou potřebovat
pomoc – tvoji pomoc. Přijmi výzvu a pomoz Déčku vrátit se domů.
Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru.

Více informací na www.zachrantrosecniky.cz

LÉTO S DÉČKEM
Naši kamarádi z Déčka se rozhodli vyjet na prázdninovou plavbu na parníku Titán. Pokud
tě zajímá jejich dobrodružství, můžeš od 15. 6. sledovat jejich příběhy na stránkách Déčka.
Protože už 1. 7. jim budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit :-). Od začátku
prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru.
Více informací již brzy na www.letosdeckem.cz

mohlo by vás zajímat

Informační centrum

Z města

matrika

JUBILEUM
Dne 19. 7. 2020 oslaví své
85. narozeniny paní

Marie Rudolfová
Přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Děti, rodina a přátelé

Předplatné Jáchymovského zpravodaje
lze domluvit v Informačním centru Jáchymov tel.: 353 811 379
Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus je
5,- Kč. Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním centru.
Jsme tu pro vás každý den do 17.00 hodin.

Výzva – hledáme partnery
Na Pouť Města Jáchymova, která se uskuteční u kostela sv. Jáchyma v
sobotu 29. srpna 2020 hledáme prodejce tradičních výrobků, pochutin,
drobných i větších řemeslných výrobků a zkrátka všeho, co k pouti patří.
V případě zájmu se můžete přihlásit v Informačním centru Jáchymov –
Tel.: 353 811 379, nebo na e-mail: ic-jachymov@volny.cz

preventivní článek

Policie ČR

JAKÁ NEBEZPEČÍ NÁM HROZÍ O PRÁZDNINÁCH
Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik
vytoužené letní prázdniny. Žádné vstávání
do školy, žádné úkoly, jen dva měsíce plné
her, zábavy, dovolených a táborů.
O prázdninách však dochází k velkému
množství úrazů, které je zapříčiněno
roztržitostí nejen dětí, ale i mnoha
dospělých. Policisté Karlovarského kraje
Vás proto upozorňují před hrozícím
nebezpečím, které na Vás může během
letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na
základní zásady bezpečného chování
a ochranu zdraví a chraňte před úrazy sebe
i své děti.
Na co si dávat pozor:
Při sportovních aktivitách používejte
sportovní náčiní určené pro daný sport.
Vždy myslete také na vhodný sportovní
oděv, který by měl obsahovat i reflexní
prvky, což se týká zejména sportovců,
kteří se při sportovní aktivitě účastní
i silničního provozu. Reflexní prvky nás
však ochrání před úrazy i v běžném životě
a ne jen při sportu. Cyklisté by měli mít na
paměti užití cyklistické helmy i přesto, že
je povinná jen do 18 let věku
cyklisty. Důležité je také si před každou
jízdou zkontrolovat technický stav
jízdního kola či povinnou výbavu.
Zvýšené opatrnosti dbejte v letních
měsících především při koupání. Zvlášť
nebezpečné
může
být
koupání
v neznámých a nestřežených vodách,
jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam
kde vodní hladinu neznáte, vyhněte se
skokům do vody, může Vám hrozit
nebezpečí vážného úrazu. Do vody
neskákejte ani ihned po příchodu k vodě,
chvilku setrvejte na břehu, skokem do
studené vody Vám hrozí kolaps

organismu. Rodiče buďte při koupání
s dětmi vždy ve střehu, koupejte se jen
v mělkých
vodách,
které
znáte
a nenechávejte své děti ani chvilku bez
dozoru a to ani na koupalištích.
Jestliže děti zůstávají samotné doma,
poučte je, jak se mají správně chovat.
Naučte je také jak správně volat na
tísňovou linku v případě potřeby. Děti by
měly vědět, že nikomu nesmí otvírat dveře
ani bavit se s cizími lidmi, a to ani doma
ani na ulici. Poučte je, jak se mají chovat
bezpečně nejen doma, ale i v parku či na
ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na
každém rohu. V případě, že Vaše dítě
někam odchází, mělo by Vám nechat
alespoň písemný vzkaz, kam jde a jak
dlouho se tam přibližně zdrží, případně
telefonický
kontakt
na
někoho
z kamarádů. Klíče od bytu by měly nosit
děti skrytě, odděleně od jiných osobních
věcí. Neměly by dávat na obdiv ani
cennosti či finanční hotovost, kterou mají
při sobě.
V případě, že se budete chtít účastnit
turistiky v těžších terénech, nechte si
poradit od odborníka. Mějte potřebné
vybavení a nepřeceňujte své síly, na túry
tohoto typu se nevydávejte raději sami.
Jestliže posíláte své dítě na dětský letní
tábor, dejte na doporučení svých známých.
Zjistěte si včas, jaké požadavky mají
pořadatelé na Vás a Vaše děti. Přesvědčte
se, v jakých podmínkách bude dítě tábor
trávit. Řiďte se požadavky pořadatelů,
ať se vyhnete nepříjemnostem.
V případě potřeby volejte na čísla
tísňových linek: 158, 150, 155, 156, 112.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů
přejí policisté Karlovarského kraje.
nprap. Mgr. Věra Hnátková

Kultura

Noc kostelů

NOC KOSTELŮ v Jáchymově nezastavila ani pandemie
I když jsme se dlouho obávali, že letošní
oblíbená celorepubliková akce Noc
kostelů z důvodu pandemie Covid-19
neproběhne, nakonec se dobrá věc přeci
jenom podařila. V Jáchymově tak lační
návštěvníci zažili dech beroucí výhledy
z kostelní věže a mohli si krom zážitků
odnést i malý suvenýr. Organizace celé
akce se jako každý rok zhostila Nadace St.
Joachim.

Původní termín se z důvodů vládních
opatření přesunul o týden na pátek
12. června. Symbolickým přestřihnutím
bílé
pásky historickou
osobností,
zakladatelem města Štěpánem Šlikem
a páterem Markem Hricem se po roce opět
otevřela kaple sv. Anny. Kromě prohlídky
interiéru s výkladem z její historie na vás
čekala harmonikářka Eva Haufová

a kreativní workshop, ve kterém jste si
mohli vyrobit klíč k srdci sv. Anny. Tato
patronka horníků chránila rovněž matky
a manželství, ale lidé se k ní chodili modlit
i za déšť a proti bouřce. O vlastní
originální klíček byl proto veliký zájem.
V kostele sv. Jáchyma jste mohli letos
zažít výstup na kostelní věž s úžasným
výhledem na naše hornické městečko.
Samozřejmostí
byla
komentovaná
prohlídka s ochutnávkou hostií a mešního
vína. O hudební produkci se postarala
skupina End of Scream z Lokte.
Noc kostelů v Jáchymově jsme netradičně
zakončili vystoupením ohnivého divadla
Ignis. O drobné občerstvení se postaral
Spolek přátel města Jáchymov. Za
finanční příspěvek děkujeme městu
Jáchymov.

Za rok se se všemi opět těšíme na viděnou
v Jáchymově!
Za Nadaci St. Joachim
Lada Baranek Lapinová

tajenka

Okénko pro děti
1.Tažné zařízení vlaku
2. Letní červené ovoce
3. Obec mezi
Jáchymovem a Ostrovem
4. Kořenová zelenina

5. Opak smutku
6. Vidiny
7. Slaná vodní plocha

8. Fáze vývoje motýla
9. Řeka pramenící
v Krkonoších
10. Prostředek na mytí
rukou
11. Noční pták
12. Pták, který hnízdí na
komíně
13. Kazatel upálený 6.7.
14. Druh pečiva
15. Jednotka objemu
16. Ochrana životního
prostředí
17. Kamarád Macha a
Šebestové
18. Lázeňská pochoutka
19. Školní skupina žáků
20. Plody jehličnatých
stromů
21. Svátek 10.7.
22. Sedm dní
23. Správná strana chůze
po chodníku
24. Aromatická bylina
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