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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• Slovo starosty
• k věci – COVID-19
• podatelna města

• zápis do MŠ
• svoz odpadu – ZRUŠENO
• provoz ordinací

slovo starosty

Z města

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 vzhledem k eventuálnímu 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 využití 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

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV – omezené úřední hodiny
Pondělí 9.00 – 11.00 hod.

a

Středa 14.00 – 16.00 hod.

oznámení

PODATELNA MĚSTA
INFORMAČNÍ CENTRUM
JÁCHYMOV
Od 16. 3. 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. Víkendy budou zcela
zavřené.

SENIOR BUS
Od 16. 3. 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.

Z města

ZUBNÍ ORDINACE MUDr.
Hechta
Počínaje 16. 3. 2020 se, z důvodů krizové
situace s ochrannými prostředky, uzavírá
zubní ordinace na dobu neurčitou,
nejméně do konce března. Pokud se
jakkoliv změní situace, budeme Vás
informovat.
Děkuji za pochopení MUDr. P. Hecht

SVOZ ODPADU – HROMÁDKY
Městský úřad v Jáchymově oznamuje, že
plánované svozy vyřazené a nepoužívané
elektroniky, velkoobjemového odpadu,
starých pneumatik, barev, olejů a ředitel,
který byl naplánován v termínech
4.4.2020, 18.4.2020 a 25.4.2020 se
neuskuteční. Náhradní termín bude
oznámen na webových stránkách města,
úředních vývěskách a Jáchymovském
Zpravodaji. Děkujeme za pochopení.

oznámení

Z města

ORDINACE MUDr. Erika
Handrychová
Vzhledem k současné situaci doporučuji
vyšetření v ordinaci pouze po předchozí
domluvě nebo při akutních potížích po
telefonické konzultaci - tel. 353811244.
Požadavky na eRecept mi, prosím,
posílejte na e – mailovou adresu:
erikahandrychova@email.cz.
Uveďte své jméno a příjmení, ročník
narození, název a počet léčivého
přípravku, který chcete poslat. Uveďte,
zda eRecept chcete poslat formou eemailu nebo SMS.
Lékařské
propouštěcí
zprávy
po
hospitalizaci nebo zprávy od specialistů
oskenujte a zašlete na e-mailovou adresu
erikahandrychova@email.cz.
MUDr. Erika Handrychová

ORDINACE MUDr. Erika
Handrychová
Naše ordinace nyní funguje na základě
telefonického objednání, jen akutní
pacienti budou bráni individuálně do
ordinace.
Vše ostatní budeme řešit telefonicky a
následně mailem-pracovní neschopnosti,
erecepty, …
Pro komunikaci jsem zřídila speciální
mailovou adresu :
ordinacejachymov@seznam.cz
telefon 353 811 390
denně od 8.00-12.00
rušíme čtvrteční odpolední ordinaci
MUDr. Jaroslava Cikhardtová

NÁKUPY PRO SENIORY
Město Jáchymov až do odvolání od 16. 3.
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 email.: ic-jachymov@volny.cz, v úterý
anebo ve čtvrtek v době od 9.00 do 15.00
hodin.
Připravte si nákupní seznam a peníze,
který předáte pověřenému pracovníkovi
(paní
Anna
Plačková,
pan
místostarosta František Holý, pan
Stanislav Stradiot). Na vydanou peněžní
částku dostanete doklad. NIKOMU
JINÉMU PENÍZE NEDÁVEJTE!!!
Prosíme všechny občany města, aby
koukali 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.
MěÚ Jáchymov

Z města

poděkování

PODĚKOVÁNÍ – jste hrdinové dnešní doby
Touto cestou bychom rádi poděkovali za
dodané roušky paní Hedvice Besedové,
manželům Puš, panu Neumanovi, paní
Drahušce Novákové, panu Ladislavu
Křížovi a „Švadlenkám“, Manželům
Hammer, Martině Maříkové, Jitce
Bábalové,
Lucii
Kubínové,
Ladě
Lapinové, Martině Novotné, Markétě
Šikýřové,
Zoře
Sopkové,
Darině
Chotašové a neznámému dárci. DÍKY.
Velké díky patří také našim Vietnamským
Čechům z večerek TOM VEČERKA,
TODIAN VEČERKA a STANDA
VEČERKA, kteří darovali pro potřeby
našich seniorů 200 ks doma šitých roušek
a 5 balení jednorázových rukavic. DÍKY.
Další, komu se sluší poděkovat jsou
děvčata od Žemličků, která zásobují

sloužící policisty, hasiče, vojáky a
všechny další, kteří hlídají hranice od
Potůčků až k Božímu Daru. Nezapomínají
ani na nás v IKC a na naší policejní
stanici. Že prý když všichni šijí roušky,
ony upečou něco na zub. Nejdřív napekla
koláče a buchty a teď pečou řízky se
salátem a další laskominy. DÍKY.
Snad každý dnes už ví, jak
povzbuzující je, když v tom nejste sám.
Všem Vám velice děkujeme, že nejste
lhostejní, koukáte kolem sebe a
pomáháte.
Z „Krizového centra“ Anička a Petra,
jsme tu stále s Vámi.

MěÚ

Z města

COVID-19

důležité informace

UPOZORNĚNÍ VŠEM
Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji
přijímá namísto Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje informační centrum
IZS. Stávající telefonní kontakty na hygienickou stanici již nebudou v provozu,
informační centrum bude dostupné nepřetržitě na: 950 380 180 ☎️, 950 370 180 ☎️
Linku volejte i v případě, že jste v karanténě, izolaci a nemůžete si zařídit základní
životní potřeby.
Hasiči i další složky moc prosí 🙏, abyste nadále nevyužívali pro zjišťování informací
souvisejících s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu linku 112, která
slouží k přijímání tísňových hovorů v případě ohrožení života a zdraví osob nebo
majetku.
V provozu zůstává informační linka krajského úřadu ke krizovým opatřením
vyhlášeným vládou: 601 214 174 DENNĚ OD 8.00 DO 15.00 HODIN

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU
Zákaz volného pohybu osob vláda vydala 16. března. S výjimkou cest do zaměstnání,
do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších několika výjimek se lidé mají pohybu
na veřejnosti vyhýbat.
Nově Ministerstvo zdravotnictví opatření rozšířilo, a to s účinností od úterý až do
1. dubna.
Dále nařizuje kromě už dříve zavedeného také „pobývat na veřejně dostupných
místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu“.
Lidé zároveň mají při kontaktu s ostatními zachovávat odstup nejméně dva metry,
pokud je to možné.

NÁKUP AŽ DO DOMU
Jáchymovský obchod JIP nabídl pro
obyvatele města službu nákupu s dovozem až
domů. Stačí kontaktovat na telefonním čísle
724 980 991. Vše ostatní domluvíte se
zaměstnanci JIP.
TATO SLUŽBA JE URČENA VŠEM!
Každému občanovi našeho města a okolí, který nemá možnost si dojet nakoupit,
onemocněl, nemůže si z jakéhokoli důvodu nakoupit sám.

Důležité informace

COVID-19

ROUŠKY PRO OBČANY MĚSTA
V Informačním centru se nám scházejí roušky od dobrovolníků, které se snažíme dostat
mezi naše obyvatele. V první vlně dostali doušky naši senioři a nemocní lidé. Vzhledem
k tomu, že solidarita mezi obyvateli je obrovská, máme roušky navíc.
Pokud tedy potřebujete a do doby, než dojdou, je možné, abyste si roušku vyzvedli ve
všední den, vždy od 9.00 do 15.00 hodin v IKC. Pokud se s někým u okénka potkáte
dodržujte prosím rozestup 2 metry. Budeme se snažit zajisti co největší množství roušek
pro obyvatele města. Pokud můžete, sledujte náš FB profil, kde jsou každý den čerstvé
informace.
Za IKC PJ

Z města

školní noviny

Z města

školní noviny

Z města

školní noviny

Z města

školní noviny

PODĚKOVÁNÍ
Město Jáchymov touto cesto velice děkuje Léčebným lázním Jáchymov za pronajmutí sálu
v Lázeňském domě Běhounek, přípravu chutného a bohatého rautu. Všem sponzorům,
kteří darovali dary do tomboly a přispěli na zdárný průběh Reprezentačního plesu města
Jáchymov, který byl věnován 500 stému výročí založení Tolaru.
Jmenovitě: Město Jáchymov, Léčebné lázně Jáchymov, Becherovka Karlovy Vary,
Pizzerie Palermo, paní Kulhavá, firma T+M, Liapor, Dylon Group K. Vary, Ventura PuB
EVROPÁK, SKI Areál Klínovec, Uhelné sklady Buťa, Ingeborg Štiková, nadace st.
Joachim, cukrárna paní Monika Strausová, Městská knihovna Jáchymov, Collor barvy pan
Janda. Poděkování patří také všem, kteří nechtěli být jmenováni.
Za město Jáchymov a MKKIC Jáchymov
Anna Plačková

Sport

Z města

DREZURNÍ STAR KARLOVARSKÉHO KRAJE
Lucka Javůrková
V sobotu 7. března 2020 převzala Lucka na Jezdeckém
plese Karlovarské oblasti České jezdecké federace cenu za
nejlepšího drezurního jezdec pro rok 2019 v kategorii
pony. Toto ocenění patří jezdci s nejvyšším počtem bodů
získaných v soutěžích Karlovarského kraje. Gratulujeme.

muzeum

Kultura

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mine ralogie 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 radono vého lázeňství a dobová lékařská
ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika téma tických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních
nástrojů přes tištěné záznamy po různá
umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.

Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENO

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.mkjachymov.cz
Facebook:
Městská knihovna Jáchymov
DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENO

ostatní

Z města

PRVNÍ ROČNÍK CENY Ď V JÁCHYMOVĚ ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE
Bohulibá
činnost
jáchymovských
dobrodinců a mecenášů se dočkala svého
ocenění. Historicky poprvé jim byla
udělena Městská Cena Ď, kterou pořádala
Nadace St. Joachim ve spolupráci s
Římskokatolickou farností Ostrov.
Široká veřejnost tak získala jedinečnou
příležitost říci ono pomyslné „Ď“
skupinám či jednotlivcům, kteří slouží
jako morální vzory a dělají něco dobrého
pro druhé. Tedy „opravdovým celebritám
dneška“, jak tyto mimořádné osobnosti
nazývá zakladatel projektu Ceny Ď pan
Richard Langer. Nezáleželo přitom na
tom, zdali se jednalo o velké věci či
zdánlivé drobnosti. Důležitý byl dobrý
úmysl a srdce na správném místě. Došlé
nominace, jichž se sešlo sedm, následně
posoudilo kolegium ve složení Mons.
František Radkovský, emeritní biskup
plzeňský, farář P. Mgr. Marek
Bonaventura Hric, Mgr. Petr Fiala, Mgr.
Ladislava Kulhavá a paní Karin Pašková.
Slavnostní udílení proběhlo v neděli 8.
března v prostorách Královské mincovny.
O jeho zdárný průběh se svým
netradičním
hudebním
doprovodem
postaral kytarista Jean de Carro,
moderování akce se ujal již zmíněný
Richard
Langer.
Všichni
předem
nominovaní zde obdrželi pamětní
diplomy jako drobné poděkování za svoji
činnost. Patřili mezi ně Míla Hellerová,
Věra Soukupová, Miroslav Palfi, Jaroslav
Ochec, Emil Plaček a Sbor dobrovolných
hasičů Jáchymov. Městskou Cenu Ď 2020

si z rukou Mons. Františka Radkovského
převzal Samuel Palán, když kolegium
ocenilo jeho dlouholetou vynikající práci
při pořádání známého hudebního festivalu
Šlikovka.
Zbývá rovněž připomenout, že Cena Ď
byla letos již podeváté udělována i v
sousedním Ostrově. Slavnostní akt
proběhl v sobotu 7. března v kostele sv.
Michaela Archanděla a Panny Marie
Věrné, Cenu Ď 2020 zde obdržela Eliška
Failová za své dlouholeté aktivity
povzbuzující kulturní a komunitní život.
Všichni nominovaní z obou měst bez
rozdílu nyní postupují do celostátního
kola, které proběhne 4. června na Nové
scéně Národního divadla v Praze.
Připomeňme, že celostátní Cenu Ď v
minulosti získal např. prezident Václav
Havel, arcibiskup pražský a primas český
Dominik Duka nebo současný generální
tajemník NATO Jens Stoltenberg.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
lidem, kteří se na zdárném průběhu Ceny
Ď podíleli, dále našim sponzorům,
jmenovitě pivovaru Rudohor, restauraci
Jáchym a U Vidliček, léčebným lázním
Jáchymov a městu Jáchymov. Velké
poděkování patří rovněž divákům z řad
široké veřejnosti, bez nichž by slavnostní
vyhlášení postrádalo onu skvělou
atmosféru.
Lada Baranek Lapinová
Nadace St. Joachim

Kultura/ostatní

připravujeme

SLUŽBY PRŮVODCE IKC Jáchymov
Jaro se pomalu přiblížilo, a proto připomínáme možnost využít služby
průvodce městem. Vybrat si můžete z několika okruhů:
„Šlikovka“ klasik + rozšířená o pracovní tábor Svornost / cca 3 km
Radonová stezka klasik + rozšířená do Údolí mlýnků / cca 3,5 km
Císařská alej + rozšířená přes hotel Můstek až do lázní / cca 5 km
Dívčí skok – z lázní zpět do lázní / cca 3 km
Prohlídky je nutno objednat v předstihu 14 dní pro skupinu min 10 lidí.
Tel.: 353 811 379, ic-jachymov@volny.cz. Cena za osobu 50,- Kč.

Prohlídky

čtení na neděli

Z historie

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Co skrývala hrobka pod hlavním jáchymovským kostelem?
Kolem roku 1760 začaly se po dlouhé stagnaci opět zvyšovat výnosy jáchymovských
stříbrných dolů. Protože malý podíl z výtěžku dolů připadal i ve prospěch kostela, začaly
se plnit jeho pokladny určené pro různé účely (např. pořízení nových bohoslužebných
rouch, na opravy kostela apod.), takže bylo možné pomýšlet na velkorysou obnovu celého
chrámu, který od 16. století byl chloubou města.
V rámci této generální opravy došlo v roce 1767 i ke stavbě nové sakristie, která byla
pořízena za 700 zlatých a 5 krejcarů. Při stavebních pracích se narazilo na malé klenutí, o
kterém neměl do té doby nikdo tušení. Byla to stará klenba v hloubce “asi pět loket“. Pod
ní ve dvojité rakvi ležela zetlelá mrtvola oděná do nachového sametu, bez hlavy. Z toho se
soudilo, že se jedná o mrtvolu hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, obránce české
samostatnosti, který byl popraven r. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, jako prvý ze
sedmadvaceti českých pánů, po nešťastné bitvě bělohorské.
Osudy tělesných pozůstatků Jáchyma Ondřeje Šika jsou bohužel dosud ne zcela jasné.
Bezpečně je známo, že po popravě, při které byla hraběti Šlikovi sťata nejprve hlava a pak
uťata pravá ruka, bylo jeho tělo vloženo do připravené truhly a odvezeno do kostela u
Salvátora v Praze, jak si to sám přál. Hrobka byla zřízena pod kazatelnou. Hlava a ruka
byly spolu s hlavami dalších českých pánů vztyčena na Mostecké věži ve směru k Malé
straně.
Za necelý rok vyhověl však císař prosbám vdovy a hlava byla z Mostecké věže sňata a
uložena k tělu do hrobky u Salvátora. Jak se zdá, odpočívaly tam tělesné pozůstatky
Šlikovy až do roku 1631. Když však r. 1863 a r. 1905 byla prováděna oprava chrámu, byly
nalezeny pod dlažbou kostela dvě hrobky, z nichž jedna byla krásně malovaná, ale
prázdná. Jednalo se skutečně asi o hrobku Šlikovu. Kam však přišlo jeho tělo, o tom se
zprávy různí. Mnichové Pauláni, kteří kostel po Bílé Hoře získali, byli podezříváni, že
tajně provedli exhumaci pozůstatků, jindy se uvádí, že Šlikovo tělo bylo tajně převezeno
do Jáchymov a pohřbeno v hlavním kostele.
Snad se tak stalo v roce 1632, kdy se po Praze roznesly zprávy, že hrobka v kostele u
Salvátora byla zničena a pozůstatky Šlikovy rozmetány. Spíše však z obav, aby se tak
nestalo, když saské vojsko muselo opustit Prahu, byly tělo i hlava z hrobky vyjmuty, aby
byly převezeny jinam. Hlava, či spíše lebka popraveného, zůstala v držení rodiny a je až
dosud chována jako rodinná relikvie šlikovského rodu. František, hrabě Šlik, ji míval na
svém psacím stole a Josef Šlik ji vozíval do všech bitev, které prodělal a měl prý ji sebou i
při své cestě do Brazílie. Nakonec byla umístěna v zasklené skříňce v zámecké kapli v
Kopidlně a odtud přenesena do poslední rodinné hrobky šlikovské na Veliši u Jičína, kde
je chována dosud.
Tělo hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika bylo skutečně asi převezeno tajně do Jáchymova,
který v té době ještě téměř zcela protestantský, blízko saských hranic, byl místem pro
uložení pozůstatků Šlikových velmi vhodným. Bohužel chybí dosud přímý doklad o tom,

města

mohlo by vás zajímat

že se tak skutečně stalo a není ani jisté, co se stalo s tělem objeveným v kostele roku Z
1767. Až roku 1829 se dovídáme z Plané u Mariánských Lázní, že toho roku tam byla
novým majitelem panství plánského, baronem Nostitzem-Rheineckem, otevřena hrobka v
tamním kostele, protože se po Plané udržovaly zprávy, že v hrobce je ukryt velký poklad.
Když byla hrobka otevřena, bylo v trojité rakvi nalezeno opět bezhlavé tělo muže a na
rakvi malý štítek s označením, že se jedná o hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika. Kolem
bezhlavého krku mrtvoly byl náhrdelník z dukátů, ražených v Plané hrabaty Šliky v 17.
století, a perel. Tím se snad vysvětlily pověsti o pokladu. Zřejmě tělo Jáchyma Ondřeje
Šlika, nalezené roku 1767 v jáchymovském chrámu, bylo vydáno rodu Šliků, jimž tehdy
patřilo plánské panství a tito je nechali pohřbít znovu v hrobce tamního kostela.
Dr. Jan Urban
1. část článku z č. 1/69 - pokračování v příštím čísle zpravodaje.
Přepsáno ze Zpravodaje města Jáchymova 1/69 / Hanou Kopeckou

hasiči

Z města

Matrika

vzpomínka

VZPOMÍNKA
Dne 21. 3.2020 vzpomeneme
20. smutné výročí, kdy nás opustil náš drahý tatínek,
dědeček

pan František KLEJCH
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Zdeňka s manželem,
vnučka Zdeňka s rodinou a vnučka Lucka

VZPOMÍNKA
Dne 4. března uplyne osm dlouhých a smutných
let od úmrtí našeho milovaného,

pana Jiřího SVOBODY
S láskou vzpomíná celá rodina.

Léčebné lázně

placená inzerce
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