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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• kulturní akce
• úspora emisí 2019
• okénko pro děti

• kolo příběhů
• svoz odpadu
• pouť města

Z města

rada města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
13. zasedání rady města ze dne 25. června 2020:
• schválila nabídku firmy PFI s.r.o., sídlo Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8, IČ
27208389 na kompletní administraci veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového
domu č.p. 545, Jáchymov“ za cenu 29.000,00 Kč bez DPH
• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytování služby centralizované
ochrany u HZS Karlovarského kraje ze dne 11.12.2019 se společností PATROL s r.o.
na zajištění služby napojení elektrické požární signalizace (EPS) na pult hasičů
Karlovarského kraje
• schválila Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák.č. 106/99 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Zpracovala: Soňa Hynková

Z města

oznámení

ÚSPORA EMISÍ 2019
Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu,
který naše město v roce 2019 vytřídilo a předalo
k využití. V přehledu je také uveden objem
finančních prostředků, které naše město
vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM,a.s.

Vážení občané, děkujeme, že chráníte životní prostředí a třídíte odpad.

oznámení

Z města

Z města

oznámení

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu 2020 v určených sobotách a hodinách
se uskuteční ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky – včetně
kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné elektrospotřebiče), dále
bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce), staré pneumatiky, barvy, oleje
a ředidla. Upozorňujeme, že nebude svážen komunální
odpad.
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služeb Jáchymov s.r.o. před domem v určený den svozu pro jednotlivé
ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov je odvezou. Případné vyložení odpadů
v předstihu před domem může být považováno za černou skládku a následně
sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov. Určené hodiny jsou orientační.

Žádáme občany o dodržování hodiny a data svozu pro jednotlivé ulice a neukládali
nepotřebné věci před datem svozů na chodník a ulice!

poděkování

Z města

BYLO MI CTÍ PANE DOKTORE
Dnes 1.7. 2020 se po bezmála čtyřiceti
šesti letech definitivně zavřely dveře zubní
ordinace Mudr. Pavla Hechta. Jáchymov
tak přichází o jednoho z lékařů, který se
téměř celý svůj profesní život věnoval
lidem v pohraničí, které, jak se ukazuje, je
mezi mladými lékaři neatraktivní a oblastí
„druhé kategorie“. A ač by to sám pan
doktor nikdy nepřiznal, stal se dobou
strávenou zde, již zasloužilým občanem
města a za mne určitě i pravým
Krušnoborcem, neboť dojížděl a pracoval
v každých „povětrnostních“ podmínkách a

zůstal městu věrný. Mnohé z nás ošetřoval
od dětského věku a o to víc je pro mne stav
loučení těžší, protože pan doktor byl
zároveň i dobrý a laskavý „šéf“. Přeji tak
panu doktorovi do nového života hodně
klidu a spokojenosti a doufám, že se mu
splní vše, co si naplánoval. Tímto také
děkuji všem, kteří si našli čas a s panem
doktorem se rozloučili, bylo to velmi milé.
Bylo mi ctí Hanka Léblová

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.

Vstupné:
0 Kč, snížené 0 Kč

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

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

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
zavřeno – prázdninový provoz
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 27. 8. 2020
11,00 hod.

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

Neděle
půjčování bude obnoveno od září 2020

Nejlepším čtenářem roku byla vyhlášena paní Taťána Lehmová. Srdečně
gratulujeme!

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena denně od 10:00 do 16:00.
Pravidelné komentované prohlídky jsou až do odvolání ZRUŠENY. Uskutečnění
individuální komentované prohlídky je možné pouze po předchozí dohodě.
Kontakt:
Tel.: 353 808 122
E-mail: knihovnals@gmail.com
Web: www.latine-school.cz
Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy
Z města

oznámení

OCHRANA NOČNÍHO KLIDU …..
Vážení občané,
součástí tohoto čísla Zpravodaje je i Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností. Prosíme buďte k sobě ohleduplní a vyhlášku
dodržujte, porušení může být trestáno pokutou.

mohlo by vás zajímat

Ostatní

NKP RUDÁ VĚŽ SMRTI
Národní kulturní památka Rudá věž smrti
je jedinečnou památkou na těžbu a úpravu
uranové rudy v oblasti Krušnohoří a
připomínkou tragických padesátých let
minulého století, kdy se na těžbě a
zpracování uranových rud podílely tzv.
nesvobodné pracovní síly zvláště pak z řad
politických vězňů minulého režimu. Patřili
k nim i stovky uvězněných kněží.
I proto byla spolu s jinými technickými
památkami v českém a saském Krušnohoří
zapsána v roce 2019 na Seznam světového
dědictví UNESCO v rámci Hornického
regionu Erzgebirge/Krušnohoří.
Otevírací doba:
od 19. července do konce října 2020 a to každou sobotu v 9,00; 11,00; 13,00 a 15,00
hodin. Zájemce o návštěvu se musí ohlásit e-meilem aspoň tři pracovní dny předem na
adrese: vezsmrti@seznam.cz

Z historie

čtení na neděli

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Výroční schůze místní organizace Čs. svazu požární ochrany
Se konala 9, února za účasti předsedy MěstNV O. Ertla. Za Tělovýchovnou jednotu
Jáchymov se dostavil p. J. Dytrych. Místní organizace ČSPO v Jáchymově čítá v současné
době 35 členů, z toho 2 ženy. V roce 1968 odpracovali členové organizace na 3000
brigádnických hodin.
Za svou obětavou práci byla organizace vyznamenána diplomem MěstNV a od OV ČSPO
dostala medaili raženou k 50, výročí ČSSR. Šest členů – p, Bláha, Hruška, Drobný,
Dytrych ml., Kozorohý a J. Bláha – bylo vyznamenáno odznakem za příkladnou práci
v požární ochraně.
Útvar provedl v r. 1968 pět zásahů. Dva zásahy při likvidaci lesních požárů, jeden při
požáru rekreační chaty na Božím Daru, způsobeném neodborným lepením linolea, jeden
při požáru skladiště lesní správy na Zlatém kopci, jeden při požáru osobního auta.
Při organizaci pracuje zájmový kroužek mládeže ZKPO. Schází se v něm 22 dětí pod
vedením Jana Bláhy. Mladí požárníci se zúčastnili soutěže požárních družstev mladých
požárníků a získali 1. cenu jak v okrskové, tak i v okresní soutěži.
Novým předsedou byl zvolen na výroční schůzi s. Jindřich Semínko. Velitelem útvaru je s.
Ladislav Hruška. Za nejdůležitější své úkoly pokládá organizace dozor nad protipožárními
opatřeními a účast na budovatelských akcích v Jáchymově, zejména na akci Z.
Je třeba se zmínit o tom, že v organizaci dosud pracují aktivně nejstarší členové – Karel
Fišer, J. Pátl, B. Bláha, J. Čudek aj. Kožuškanič. Naproti tomu organizace potřebuje, aby
členy organizace se stali mladí lidé. Dosavadní počet členů je na Jáchymov poněkud málo.
A přece tito pečují a chrání majetek všech občanů města i majetek veřejný.
Přepsáno ze Zpravodaje města Jáchymova Hanou Kopeckou

Kultura

koncert

„Lesk žesťů a varhan“ rozzáří kostel sv. Jáchyma
Milujete zvuk varhan v místním kostele sv.
Jáchyma? Pokud je vaše odpověď kladná,
pak si do svého diáře nezapomeňte
poznamenat datum 7. srpna. Od 19.30 hod.
zde totiž proběhne mimořádný koncert
„Lesk žesťů a varhan“, v jehož rámci se
představí Pražský žesťový soubor (Prague

Brass Ensemble) spolu s varhanicí
Michaelou Káčerkovou.
Ta v úvodu pokřtí svou další desku ze série
„Historické varhany Karlovarského kraje”,
jež se právě v kostele sv. Jáchyma
nahrávala. Jedinečnou atmosféru daného
místa si tak v budoucnu budete moci
zprostředkovat i doma na svém CD

koncert
přehrávači. Připomeňme, že cílem projektu
je veřejnosti představit nejzajímavější
historické nástroje regionu, které si bez
zásadnějších zásahů zachovaly svůj
původní zvuk a charakter. První deska tak
například vznikla loni v kostele sv. Petra a
Pavla v Karlových Varech. S původní
ideou je však neodmyslitelně spojena i péče
o tyto vzácné varhany a shánění finančních
prostředků na jejich údržbu a opravu.
Slavnostní bude tento koncert i pro Pražský
žesťový soubor, který si připomene čtyřicet
let své existence. Jak již čísla napovídají,
jeho historie sahá až do roku 1979, kdy dva
z jeho členů během svých studií založili
budoucí Žesťové kvinteto posluchačů
pražské konzervatoře. Od té doby se soubor
stal stálým hostem domácích i zahraničních
festivalů – k jeho pravidelným destinacím

Kultura
se tak řadí Německo, Polsko či Itálie, zahrál
však i v Jižní Koreji či na světové výstavě
Expo v Japonsku.
Závěrem připomeňme, že koncert
proběhne v rámci již VI. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F.
Fischera. Ten byl zahájen klasicistně
laděným prologem v Ostrově a po
jáchymovské zastávce se dále vydá do
Karlových Varů, Bochova, Rudné a letos
poprvé rovněž do Plzně. Milovníci barokní
hudby si tak jistě přijdou na své – ostatně
karlovarský koncert na Dianě (21. srpna)
bude spojen s výročím 300 let od druhé
návštěvy Johanna Sebastiana Bacha
v těchto západočeských lázních.
Patříte-li mezi ně, jistě si nenechte ujít ani
tyto mimořádné hudební události!
Mgr. Jan Železný

Matrika

vzpomínka

VZPOMÍNKA
13. srpna tomu bude již dlouhých 5 let,
co nás navždy opustila naše milovaná babička,
maminka a manželka

Eva Novotná
S láskou vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
22. července uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustila naše babička a prababička

Růžena Kejvalová
S láskou vzpomíná rodina.
Z města

výzva

KOLO PŘÍBĚHŮ SE STÁLE TOČÍ - VÝZVA
Vážení přátelé Jáchymova,
v roce 2015 vznikl v Jáchymově unikátní projekt KOLO PŘÍBĚHŮ.
Jeho cílem je shromáždit v písemné podobě příběhy osobností, jež
„otiskly svoji stopu" do jáchymovské historie. Nemusí však zde být
zaznamenané pouze osudy významných historických osobností, do
Kola patři i příběhy (ne)obyčejných lidí, jejichž osudy jsou s městem
spojeny, kteří svými činy něco ve městě ovlivnili nebo propagovali
Jáchymov v ČR, ve světě. Zapadnout by přitom neměly ani příběhy
míst, staveb a dolů.
Víte o někom, jehož "stopa" by měla zůstat prostřednictvím Kola příběhů uchována v
jáchymovské paměti i příštím generacím? Uvědomte prosím některého z členů redakční rady
s uvedenou adresou elektronické pošty, který vám pomůže se zpracováním příběhu, nebo to
prostě sdělte na Infocentru na radnici. Rádi vám pomůžeme příběh sepsat.
Členové redakční rady jsou:
Samuel Palán - sampal@seznam.cz, Oldřich Ježek, Vít Laitl, Milada Palánová palanova1@seznam.cz, Petr Fiala - fiala@gymostrov.eu, Eva Kochová - Eva_K@seznam.cz,
Markéta Kořená - marketakorena@gmail.com, Jaroslav Ochec
- ochec@centrum.cz

tajenka

Okénko pro děti
1. Sídlo králů
2. Ranní vláha
3. Vodní pták
4. Večerní symbol táborů
5. 12 kusů
6. Mořský živočich
7. Dětský kreslený časopis
8. Letní osvěžení
9. Oblíbená činnost o prázdninách
10.Náčelník Apačů
11.Vodní dopravní prostředek
12.Noční pták
13.Opak západu
14.Přehrada na Ohři

15.Projev radosti
16.Chlapecké jméno (9.8.)
17.Tatínek Cipíska
18.Přechod přes řeku
19.Dětský letní pobyt v přírodě
20.Letní měsíc
21.Měření času
22.Kyselé ochucovadlo
23.Letní příbytek
24.Naše partnerské město v Německu
25.Bydliště Babičky
26.Nádoba na pití
27.Bodavý hmyz
28.Lesní plody
29.7 dní
30.Modrá luční květina
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