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Vážení spoluobčané,
na úvod článku si dovolím takové malé zamyšlení. Před časem jsem během nějakého setkání
vyslovil takovou tezi: naše generace má to obrovské štěstí, že jsme se narodili právě tady,
myšleno Českou republiku, a právě v této době. Na rozdíl od všech předchozích generací
jsme nezažili válku, hladomor nějakou morovou či jinou, ale skutečně opravdovou
katastrofu.
A teď se objevil koronavirus. Jsem opravdu dalek od toho, abych jej považoval za nějakou
katastrofu, za něco, co není naše společnost schopna vyřešit. Věřím, že se dříve nebo později
objeví účinný lék a následně i vakcína, která společnost, před tímto virem do budoucna,
ochrání.
Co však Covid odhalil je naše připravenost, či spíše nepřipravenost na tyto a podobné
maléry. Žijeme si v poklidu, řešíme své žabomyší války a nepřipouštíme si, že zdraví je
opravdu to nejdůležitější. Většinou na to přicházíme, až když se objeví problém. Pozitivní
na tom je zjištění, že problém dokáže Čechy semknout a že jsou schopni ve své většině
problém řešit a dokonce pomoci svému okolí.
Nechci se tady trefovat do vlády. Dle mého se snaží s nákazou bojovat co možná nejúčinněji,
celá řada opatření je však minimálně diskutabilní. Chápu, že se nemá o co opřít, je to pro
všechny novum. Až budoucnost a prošetření postupu nám ozřejmí, jak vláda účinně jednala.
O čem však jsem skálopevně přesvědčen je skutečnost, že vláda určitě „zaspala“ ve smyslu
zajištění ochranných prostředků – roušek, respirátorů či dezinfekcí pro potřeby
zdravotnictví a občanů. Prostředky pro zdravotnictví „dohnala,“ ale přes všechna
proklamovaná vyjádření a celou řadu slibů pro běžného občana neudělala téměř nic. A tady
se projevila semknutost a flexibilita Čechů. A já bych rád na stránkách zpravodaje
poděkoval všem, které nenechala tato situace v klidu a pokusili se katastrofální nedostatek
v ochraně občanů řešit.
Čím začít – snad rouškami. K začátku dubna jich ušily „naše“ švadlenky více než 3.000 ks,
které byly rozvezeny nejenom do Domu s pečovatelskou službou či Ústavu pro zdravotně
postižené Mariánská, ale v zásadě všem občanům Jáchymova. Za výrobu chci jmenovitě
poděkovat týmu Drahušky Novákové s Janou Míčovou, Michalce a Pavlovi, manželům
Pušovým, Hedvice Besedové, Kamile Holé, Darině Chotašové, Aničce Handrychové,
Dominice Vostrčilové, Lucce Jakabové, Monice Galové, Martině Maříkové, Martině
Novotné, Zoře Sopkové, Jitce Bábalové, Markétě Šikýřové, paní Kocourkové, paní
Spiessové, panu Neumanovi, manželům Hammerovým, rodině Strnadů, prodejně PaH a
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večerkám Tom, Todian a Standa. Pokud jsem ve svém výčtu na někoho zapomněl, tak se
omlouvám a můj dík patří samozřejmě i jim.
I v této situaci je potřeba jíst a protože jsme museli uzavřít kuchyni na ZŠ, chci poděkovat
panu Míčovi z N. Města, který začal vařit pro Domov s pečovatelskou službou (dovoz
zajišťuje p. Manlík) či děvčatům Žemličkovým, které pravidelně zásobují policisty a hasiče
a jako bonus vaří i pro IKC.
Mé poděkování patří i Ladě Baranek za dodání desinfekce a panu Bočkovi za dodání
ochranných štítů, dárcům materiálu na roušky Ladislavě Kulhavé, Nicol Dlouhé, Emilu
Plačkovi a prodejně HERO.
V zajištění materiálu nesmím samozřejmě zapomenout na nákupy realizované z prostředků
Města Jáchymov. Nejvýznamnější dodávkou je nákup 1.000 l desinfekce z ČEPRA, dále
rukavice, desinfekce z prodejny ICOLOR p. Jandy či nákup látek na roušky a podobně.
Veškerý tento materiál byl poskytnut občanům Jáchymova zcela zdarma.
Musím vzpomenout i součinnost s Městem Ostrov. Jeho prostřednictvím jsme obdrželi 60 l
desinfekce (podotýkám, že se jednalo o jedinou pomoc ze strany státu) a byl nám zapůjčen
ozonizér, který jsme využili při desinfikování prostor ordinace MUDr. Cikhardtové, požární
zbrojnice, mateřské školy a městského úřadu. Na základě dobré zkušenosti s tímto strojem,
jsme rozhodli o jeho zakoupení pro potřeby města Jáchymova.
K závěru bych samozřejmě chtěl velice poděkovat našim hasičům a za jejich
nezastupitelnou úlohu při distribuci ochranných prostředků, provádění desinfekčních prací
a v zásadě všech souvisejících činností.
Celý tento proces musí mít nějaké logistické a řídící centrum. Tím se stalo naše Informační
centrum, které pravidelně informuje obyvatele pomocí FB profilu či webových stránek
města, koordinuje pomoc a distribuci ochranných prostředků, nákupy pro seniory či
provozuje telefonní či osobní poradnu. Za toto vše patří velký dík Aničce Plačkové, Petře
Javůrkové, Olince Kochové a místostarostovi Frantovi Holému.
V této děkovačce bych mohl dále pokračovat, zaměstnancům MěÚ, pracovníkům Služeb či
Lesů a hlavně Vám, občanům Jáchymova, kteří ve své většině dodržujete nastavená
pravidla, a proto jsme až do dnešního dne nezaznamenali ve městě žádného nakaženého
člověka. Opravdu velký dík.
Současná situace má a do budoucna bude mít obrovský ekonomický dopad. Chci věřit tomu,
že opatření přijatá Vládou ČR byla naprosto nezbytná. Ale až čas ukáže, zda tomu tak
skutečně bylo a že jiné modely realizované v jiných zemích, nemající takový ekonomický
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dopad, nebyly lepší. Zatím to tak nevypadá a já jsem neskonale rád, že život člověka je u
nás nadřazen ekonomickým dopadům. Alespoň tak to vyznívá z vyjádření vrcholných
představitelů státu.
Ekonomické dopady samozřejmě pocítíme i v Jáchymově. Jsem v kontaktu s generálním
ředitelem Léčebných lázní Jáchymov MUDr. Bláhou (LL jsou největším zaměstnavatelem
ve městě), který mne pravidelně informuje nejenom o situaci v našich lázních, ale obecně
v celém lázeňském sektoru. Je naprosto zřejmé, že rozběh lázní nenastane v nejbližších
týdnech. Ještě déle bude chybět zahraniční klientela. To se bohužel promítne v propuštění
části zaměstnanců. Musíme si jen přát, aby kompenzace ze strany LL a státu těmto lidem
dostatečně pomohla a hlavně, aby se situace co nejrychleji vrátila k „normálu.“
Ekonomické dopady samozřejmě pocítí i Město Jáchymov. V souvislosti se snížením HDP
České republiky, odhady o kolik procent to skutečně bude, se velice liší. A navíc, v době,
kdy vznikl tento článek, tj. v polovině dubna, je před námi celá řada neznámých. V každém
případě budou příjmy města ze strany státu v rámci sdílených daní významně menší. Další
propad bude ve výši ubytovacích poplatků, pronájmů a podobně. Musíme tento vývoj
sledovat a přijmout nezbytná opatření. Chod města je samozřejmě prioritou a běžné činnosti
zůstanou zachovány. Tím mám na mysli chod úřadu, ZŠ + MŠ, svoz odpadu, úklid města,
veřejné osvětlení a podobně. Budou zrušeny některé investiční akce, se kterými jsme pro
letošní rok počítali. O které půjde, bych v tuto chvíli nerad spekuloval. V každém případě
budou dokončeny stavby již rozestavěné, tj. Revitalizace náměstí Republiky, opěrná zeď
vedle Mincovny, odvodnění suterénu ZŠ a opěrná stěna v ulici B. Němcové. Dále musíme
realizovat stavby vynucené, tj. demolice objektu čp. 896 v ulici 5. května a hlavně chodník
podél silnice 1. třídy I/25 v rámci její rekonstrukce financované ŘSD a realizované firmou
Algon. Předpokládám, že až budete číst tyto řádky, bude stavba již v plném proudu. Jedinou
tak „volnou“ stavbou bude zahájení Rekonstrukce Palacké ulice financované z prostředků
města.
Pokusil jsem se Vás v tomto článku „průřezově“ informovat o dění ve městě. Věřte, že na
Vás myslíme a věříme, jak zní heslo dnešní doby, že vše společně zvládneme.
Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymova

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV – úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí a středa 8.00 – 11.30 hod. a 12.00 – 16.45 hod.
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3. zasedání rady města ze dne 20. února 2020:
• souhlasí s podáním žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje PROGRAMU OBNOVY
VENKOVA – Podprogram 5 - Hornický region Krušnohoří – UNESCO – na
„Rekonstrukci chodníku ulice třída Dukelských hrdinů“
• schválila žádost ZŠ Jáchymov o změnu termínů ředitelského volna, a to z 3.1.2020
na 29.6.2020 a z 11.5. – 30.6.2020
• souhlasí se zařazením projektů do Strategického rámce Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. Jedná se o souhlas zřizovatele (Město
Jáchymov) u p.o. ZŠ Jáchymov
4. zasedání rady města ze dne 2. března 2020:
• zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Palackého, Jáchymov
– 1. etapa ve smyslu § 127, odst. 2 d) zákona 134/2016 Sb., v průběhu zadávacího
řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických,
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv
5. zasedání rady města ze dne 5. března 2020:
• schválila přeložení kabelového vedení ČEZ v lokalitě Jáchymov, KV, Suchá, čp. 25R,
vNN, kNN s tím, že po skončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu
• schválila cenovou nabídku společnosti TOP MONOLIT s r.o. na odstranění objektu
– domu č.p. 896, ulice 5. května, Jáchymov, za cenu 822.730,97 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo
• nesouhlasí s prohlášením pozemků p.č.st. 602/1, 603/2 a p.č. 1046, vše v k.ú.
Jáchymov s relikty Petterova mlýna č.p. 410 v Jáchymově – za kulturní památku a
ukládá starostovi o tomto informovat MK
• neschválila povolení vjezdu společnosti Lesy Jáchymov, s r.o., Mathesiova 209, 362
51 Jáchymov, IČO: 00872008 na cyklostezku v k.ú. Jáchymov (směr Jáchymov Ostrov)
6. zasedání rady města ze dne 19. března 2020:
• schválila pronájem části pozemkové parcely č. 1391/1 v k.ú. Jáchymov, místní část
Suchá o výměře 22 m2 za účelem umístění úlů a provozování včelařství. Doba nájmu
se sjednává na dobu neurčitou
• schválila vybudování kabelového vedení ČEZ pro přípojku NN pro p.č. 4328/4
v lokalitě Jáchymov - Mariánská s tím, že po skončení prací budou pozemky uvedeny
do původního stavu
• schválila vyvěšení nabídky odkoupení natěžené dřevní hmoty z revitalizace městské
zeleně. Cena dřevní hmoty k prodeji byla určena ze strany firmy Miloš Kratochvíl
• Souhlasí s přeložením a přeznačením cyklotrasy pro Projekt Stoneman Miriguidi na
pozemky 5263/1, 5263/2, 5263/3, 5106, 5111
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• neschválila vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR, uspořádání sportovní
akce, Běžecké závody, občanskému sdružení Jáchymov pro život z.s., konané dne
29.3.2020
• schválila Návštěvní řád Expozice knihovny Latinské školy Jáchymov s účinností od
1.4.2020
7. zasedání rady města ze dne 2. dubna 2020:
• schválila vyvěšení adresného záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 2858
v k.ú. Jáchymov o vým. 1032 m2, pro společnost Vodafone Czech Republic a.s.
• schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jáchymov a spol.
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, na
prodloužení termínu realizace stavby: „Revitalizace historického jádra města na nám.
Republiky v Jáchymově, etapa 3B, a to do 21.7.2020
• schválila jako vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukce ulice Palackého – 1. Etapa“
firmu AZ Sanace, a.s. se sídlem Pražská 53, Ústí nad Labem, IČ: 25033514 za cenu
6 861 574,86 Kč bez DPH
• schválila jako vítěze výběrového řízení na „Obnovu kapličky Popov“ v rámci
realizace projektu firmu Konopa Vladimír s r.o., Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role, IČ
03565785 za cenu 970 970,- Kč bez DPH
• schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu zakázky malého rozsahu Oprava části
čelní fasády radnice po 1 NP – na stavební práce – Oprava části čelní fasády radnice
po 1 NP a pověřuje OHS jeho vyhlášením
• schválila nákup dezinfekce od firmy Čepro, a.s. se sídlem Dělnická 213/12,
Holešovice, a to 1000 l za částku 23.900,- Kč bez DPH
• schválila navýšení ceny za svoz separovaného odpadu od 01.02.2020 pro firmu
RESUR spol. s r.o., se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice
8. zasedání rady města ze dne 16. dubna 2020:
• souhlasí s přeložením kabelového vedení ČEZ v lokalitě Jáchymov, KV, Mariánská,
pč. 775/3, kNN s tím, že po skončení prací budou pozemky uvedeny do původního
stavu.
• souhlasí s vybudováním nového vstupu s přístřeškem, zpřístupnění vyhlídkové terasy
s plošinami se sítí a sklem na stávající Radiokomunikační věže na Klínovci.
• schválila jako vítěze výběrového řízení na zakázku: „Radnice Jáchymov – oprava
čelní strany fasády radnice do 1.NP“ firmu: SVS2000 spol. s r.o., Moříčovská 1210,
363 01 Ostrov, IČ 252 417 53.

Zpracovala: Hynková
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PRŮZKUM
OBĚDY PRO SENIORY
Město Jáchymov zvažuje zajišťování
a rozvoz obědů ze školní jídelny. Pro
seniory 65+, hendikepované a pro
všechny, kteří jsou sami a potřebují
pomoci. Tato služba je určena občanům
města, DPS má samostatný režim.
V případě Vašeho zájmu bude potřeba
pořídit 2 sety jídlonosičů (ešusů), které se
vždy jen vymění. Cena za oběd bude 60,Kč. Rozvoz zajistí Město Jáchymov a bude
se jednat o službu trvalou a dlouhodobou.
V tuto chvíli zjišťujeme, zda by byl
z řad seniorů zájem. Pokud tedy chcete
obědy, přihlaste se na tel.: 353 811 379,
nebo e-mailem ic-jachymov@volny.cz
případně odevzdejte vyplněný formulář
přímo v našem Informačním centru.
Pokud bude dostatečný počet zájemců a
služba se uskuteční, budeme Vás dále
informovat

ČESKÁ OBEC – informace
SMS pro občany
Pokud budete mít zájem zapojit se do
projektu Česká Obec – zasílání důležitých
informací prostřednictvím SMS zpráv,
dejte nám vědět pomocí přiloženého
formuláře, na kterém najdete podrobné
informace.
Pokud tedy chcete dostávat SMS
informace, přihlaste se na tel.:
353 811 379,
nebo
e-mailem
ic-jachymov@volny.cz
případně
odevzdejte vyplněný formulář přímo
v našem Informačním centru.

INFORMAČNÍ CENTRUM
JÁCHYMOV
Od pondělí 4. května 2020 bude
Informační centrum Jáchymov fungovat
v běžných otevíracích hodinách a to:
po – pá 8.00 -12.00 12.30 – 17.00 hodin
so + ne 10.00 - 15.00 hodin.
Provoz bude probíhat PROZATÍM PŘES
OKNO.
-

Zazvoňte si
Mějte roušku
Suvenýry vám rády ukážeme
Volné časopisy a letáčky najdete ve
stojanu
Kopírujeme, faxujeme, tiskneme
Sloužíme dále jako podatelna
Dodržujte 2 m odstup

O případných změnách vás budeme
informovat.

MUDr. Jaroslava Cikhardtová
provoz od 1.5.2020
Pondělí, úterý, středa, pátek
8.00 – 10.00 akutní pacienti
10.00 – 12.00 objednané prohlídky
12.00 – 13.00 pacienti po karanténě, rapid
testy
Čtvrtek
13.00 – 15.00 akutní pacienti
15.00 – 17.00 objednaní pacienti
17.00 – 18.00 karantény, rapid testy
Nadále v prostoru ordinace max.
3 pacienti – ostatní čekají přede dveřmi.
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ORDINACE MUDr. Erika
Handrychová

NÁKUPY A POMOC
SENIORŮM A POTŘEBNÝM

Vzhledem k současné situaci doporučuji
vyšetření v ordinaci pouze po předchozí
domluvě nebo při akutních potížích po
telefonické konzultaci - tel. 353811244.

Koronavirová doba nám ukázala, že i u nás
ve městě se najdou senioři a lidé, kteří jsou
sami, nemají nikoho, kdo by jim pomohl.
Rodina je daleko anebo vůbec není. Pokud
je to i Váš případ, nestyďte se a dejte nám
o sobě vědět. Rádi bychom Vám pomohli.

Požadavky na eRecept mi,
posílejte na e-mailovou adresu:
erikahandrychova@email.cz.

prosím,

Uveďte své jméno a příjmení, ročník
narození, název a počet léčivého
přípravku, který chcete poslat. Uveďte,
zda eRecept chcete poslat formou e-emailu
nebo SMS.
Lékařské
propouštěcí
zprávy
po
hospitalizaci nebo zprávy od specialistů
oskenujte a zašlete na e-mailovou adresu
erikahandrychova@email.cz.
MUDr. Erika Handrychová

DEZINFEKCE NA RUCE A
PLOCHY
V Informačním centru Jáchymov si
můžete vyzvednout dezinfekci na ruce a
plochy. Jsme tu každý den:
po – pá 8.00 -12.00 12.30 – 17.00 hodin
so + ne 10.00 - 15.00 hodin.
Pokud tedy potřebujete a do doby, než
dezinfekce dojde, přijďte si, výdej přes
okno. Pokud se s někým u okénka potkáte,
dodržujte prosím rozestup 2 metry.
Přineste si vlastní lahve, zbavené etiket.
Pro dezinfekci prosím neposílejte děti.
Děkujeme. Pokud můžete, sledujte náš FB
profil, kde jsou pravidelně čerstvé
informace.

Zajistíme pro Vás nákup potravin, léků
a dalších potřeb. Přivezeme oběd a
podobně. A protože každý člověk je
individuální, tak i potřeby jsou různé,
určitě se domluvíme a společně najdeme
řešení v tíživé situaci.
V případě zájmu o tuto službu nám prosím
zavolejte
na
tel.:
353 811 379,
725 356 693 nebo napište e-mail.: icjachymov@volny.cz,
Prosíme všechny občany města, aby se
dívali kolem sebe a pokud budou vědět o
někom, kdo naši pomoc potřebuje, dejte
nám vědět.
Jménem města Jáchymov
děvčata z IKC

ROUŠKY
V Informačním centru si stále můžete
vyzvednout roušku. Pokud nejste schopni
sami si pro roušku dojít, zavolejte nám na
tel.: 353 811 379, 725 356 693 anebo si
kolem 18.00 – 18.30 přijďte do hasičárny,
kde si roušku můžete také vyzvednout.

Z města

ČESKÁ OBEC FORMULÁŘ

průzkum – formuláře

Průzkum – formuláře

Z města

OBĚDY PRO SENIORY FORMULÁŘ
MÁM ZÁJEM O ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ
Jméno: ……………………………………………………………………………………….
Příjmení: …………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………...
E-mail:……………………………………………………………………………………….
Podpis: ………………………………………………………….

COVID-19

důležité informace

Z města

muzeum/knihovna

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
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
Městská knihovna se otevírá od
28.4.2020 v obvyklé výpůjční době.
Těšíme se na Vás.

Z města

školní noviny

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – mimořádná opatření
Na základě Opatření ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021 č.j.: MŠMT-15657/2020-1
upouští mateřská škola od některých
tradičních postupů a organizuje zápis bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis
proběhne pouze distančně předáním
dokumentace nezbytné k přijetí dítěte
(včetně dokumentace ze školského
poradenského zařízení) příslušné mateřské
škole.
Termín zápisu do mateřské školy je
přeložen na 11. 5. 2020
Konkrétní podmínky zápisu:
na stránkách školy www.zsjachymov.eu
ve složce MŠ – O NÁS, budou k
vyplnění, tisku a podpisu rodičů
formuláře: Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §
50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním, nebo mít doklad,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká
dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně
praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce: prohlásí,
že je dítě řádně očkované, doloží kopii
očkovacího průkazu
V případě, že dítě nebylo očkováno podle
očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat na dálku praktického

lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování
podrobit
pro
trvalou
kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování
nemusí zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské
školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo
potvrzení lékaře.
Kopie rodného listu dítěte, Zápisní list,
Pověření k odvádění dítěte v MŠ
pověřenou osobou
Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání (tj. žádost o přijetí
k předškolnímu
vzdělávání)
učinit
písemně nebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID7dvmpmt)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou (doporučeně)
4. osobní podání - tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách
mateřské školy, dne 11. 5. 2020 od 10 do
15 hodin k rukám zástupkyně ředitelky
pro mateřskou školu.
V případě, že nemáte možnost si
vytisknout formuláře a pořídit si kopie
dokumentů, bych doporučovala osobní
podání k rukám zástupkyně ředitelky pro
MŠ. V mateřské škole Vám tiskopisy
předáme k vyplnění a dokumenty
okopírujeme.
Podání dokumentace potřebné k zápisu je
nutno doručit nejpozději do 13. května
2020!

Petra Fiedlerová, DiS. tel: 608 163 304, email: fiedlerova@zsjachymov.eu

Placená inzerce

matrika

JUBILEUM
Dne 2. května 2020
slaví jubilejní osmdesáté narozeniny

Antonín Kreissl
Vše nejlepší a mnoho zdraví přeje
manželka Erika, děti Monika s
Tondou, snacha Hanka, zeť Josef
a vnoučata Kuba, Štěpán, Toník a
Rozárka.
Manželka s celou rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 26.dubna jsme vzpomněli smutné
20. výročí, kdy nás po těžké nemoci,
navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička
paní

Zdenka Loukotová
S láskou v srdci vzpomínají manžel
Jindřich, synové Martin a Tomáš s
manželkami a rodinami.
Děkujeme za Vaši tichou vzpomínku

čtení na neděli

Z historie

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Co skrývala hrobka pod hlavním jáchymovským kostelem?
O hrobce v jáchymovském kostele zjednal poněkud jasno až velký požár města 31. března
1873, kterému padl za oběť také hlavní chrám. Když v r. 1769 byla odstraněna dřevěná
podlaha chrámu a nahrazena dlažbou, bylo odstraněno mnoho náhrobních kamenů, které
byly poškozeny nebo odstraněny, protože pocházely ještě z protestantské doby. Není jasné,
zda každá kamenná deska skrývala pod sebou hrob nebo vyzděnou hrobku. Při požáru
padající trámy rozbily kámen, který byl částečně zakryt kněžištěm, a jednotlivé kusy sutě
spadly až do hrobky, která byla pod náhrobníkem. Začátkem srpna 1873 sestoupil do horbky
v doprovodu děkana Řehoře Lindnera, dějepisce města, také tehdejší student práv a pozdější
chebský archivář Karel Siegel. Sestoupili do hrobky po žebříku, protože schody vedoucí do
hrobky nevedly až na dno, a dostali se do nízkého prostoru, v němž bylo 10 nebo 12 rakví
vedle sebe a na sob. Dvě z rakví měly cínové štítky, podle nichž v jedné rakvi bylo pohřbeno
tělo děkana Gerznera, zemřelého 1778, v druhé rakvi jedna příslušnice rodu Makasiů,
zemřelá roku 1779. Rakev děkana byla ještě značně zachovaná, s držadly a pomalovaná.
Když nazvedli víko rakve, viděli v popelu zesnulého ještě zřetelně kříž, kalich a štolu. Druhá
rakev vedle byla zřícená, v poslední u zdi byla mrtvola zavinutá téměř jako mumie.
Nepotvrdila se tedy pověst, že horní hejtman Christian Reimb, který byl v kostele pohřben,
nemůže zetlít – v rakvích byl jen prach a popel.
Vedle této hrobky byly až po požáru ještě tři náhrobní kameny rodiny Hoelzla, rovněž
jáchymovského horního hejtmana, Děkan Böhm se ve své pamětní knize (dnes nezvěstné)
zmiňoval ještě o čtvrtém náhrobním kamenu, který však Siegel neznal. Tento patříval
hejtmanu Sebaldovi Schwetzerovi z Falkenburku, který se více něž správě dolů věnoval
alchymii a také na místo hejtmana se dostal zřejmě díky pěstování této „vědy“.
V dalších hrobkách odpočívali děkan Steiner a dr. Heinz se svou chotí. Dr. Heinz pocházel
z Wroclawi, procestoval Francii, Anglii a Itálii, a působil pak dlouho jako lékař
v Jáchymově.
Jak je známo, kostel měl až do požáru 1873 drahocenné vnitřní vybavení. Tyto
nenahraditelné umělecké poklady vzaly všechny za své při ohni, který přeskočil na
chrámovou střechu k sanktusové věžičce, kde hnízdily kavky. Za hodinu se zřítil celý
mohutný krov kostela s hromovým rachotem do lodi kostela. V 10 hodin večer (oheň vypukl
před polednem) řádil ještě požár v sakristii a ve věži, zatímco v lodi byla již tma. Věž hořela
ještě druhý den. Obraz, jaký chrám skýtal po požáru, byl strašný. Všude jen suť a popel.
Z nádherného hlavního oltáře zbyla jen hromada trosek, krásný náhrobní pomník manželky
Vavřince Šlika byl zcela rozbit, podobně i náhrobní kameny. Přes neštěstí, které postihlo
celé město, našli se mnozí, kteří hned po ohni vnikli do hrobek a strhli víka rakví, aby se
zmocnili všeho, co se jen trochu lesklo. Jen štítek z rakve děkana Genzera se náhodou dostal
zpět do rukou děkana a je nyní přibit na skříni na chóru kostela.
S obnovou kostela se začalo až 13. dubna příštího roku odvozem sutě. Při kladení nových
základů pro zpevnění základů starých se nacházely všude prohnilé rakve a kosti. Byly
nalezeny i tři zlaté prsteny. Jeden z nich byl z konce 17. nebo počátku 18. století, italská
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čtení na neděli

práce. Při kopání základů narazili dělníci dne 28. dubna v hloubce jednoho sáhu na boční
klenbu hrobky, té, ve které bylo nalezeno tělo J.O.Šlika. Ve výklenku byla skříň s kostmi
nalezenými asi při dřívějších výkopech. V samotné hrobce bylo sedm velkých a čtyři malé
rakve. Jedna rakev měla nápis P. Franziscus Grimm, kaplan v Jáchymově, zemř. 30.6.1772.
druhá rakev obsahovala tělesné pozůstatky P. Ignita Herberta, původem z Brna, který zemřel
v Jáchymově jako jezuitský misionář r. 1772 (jezuitská misie byla v Jáchymově v nynějším
Slovanském domě, který tovaryšstvu Ježíšovu odkázal purkmistr Macasy). Ostatní rakve
byly jen pomalovány. Vlastní vchod do hrobky vedl pod bývalý oltář sv. Floriána (vlevo od
hlavního oltáře). Přístup do hrobky byl při stavebních pracích zazděn, protože město
nechtělo nést další náklady na úpravu. Bohužel byla zničena i většina náhrobních kamenů
nebo jejich zbytků bylo použito jako stavební materiál.
Později, snad v r. 1928 (možná se v Jáchymově najdou pamětníci), byl vchod do hrobky
opět uvolněn. Dnes je možné do ní sestoupit po schodech vedoucích z levé sakristie kostela.
V hrobce jsou dosud zmíněné rakve, některé pomalované. V jedné jsou shromážděny
všechny kosti v rakvích nalezené. Podobný osud – jako hrobky v hlavním kostela – postihl
i hrobky v kostele špitálním, tyto dokonce již dříve. Při opravách kostelíka, někdy v 18.
století byly hrobky zrušeny a ani pod dvěma náhrobními kameny před hlavním oltářem
nejsou již hroby zachovány, jak jsme se mohli přesvědčit před třemi roky při generální
opravě kostela. Díky děkanu Lindnerovi se zachovaly alespoň náhrobní kameny, které byly
zazděny ke stěnám kostelíka. K nim příští rok přibudou ještě náhrobní kameny přivezené do
Jáchymova ze zrušených kostelů v Doupově.
Dr. Jan Urban
2. část článku z č. 1/69
Přepsáno ze Zpravodaje města Jáchymova 1/69 / Petrou Javůrkovou

Policie ČR

preventivní článek

MOTORKÁŘSKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
S příchodem jara a prvních slunečních
paprsků bude přibývat na našich silnicích i
motorkářů. Je potřeba tedy dbát zvýšené
pozornosti a více sledovat situaci okolo
sebe. Říká se, že cyklisté a chodci jsou
nejohroženější
účastníci
silničního
provozu. Do této kategorie spadají i
motocyklisté. V případě dopravních nehod
těchto tří účastníků silničního provozu
mívají ve většině případů vážné a
v některých případech i tragické následky.

Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této
době jsou vozovky ještě studené a
v ranních hodinách Vás mohou zaskočit
ještě ranní mrazíky. Většina řidičů si na
Vaší přítomnost na silnicích musí po zimě
zase zvyknout, proto buďte zvláště
obezřetní. Někteří řidiči mohou být také
roztržití a zapříčiněno to může být jarní
únavou. Dbejte na to, aby Vaše první
kilometry byly v klidném tempu. Nechrání
Vás žádná karoserie či bezpečnostní pás,

Policie ČR
ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které
maté na sobě. Na každou vyjížďku, včetně
té testovací, použijte oblečení určené na
motocykl,
kvalitní pevnou obuv,
rukavice, chrániče kloubů a páteře.
Samozřejmostí je také nasazená a řádně
připevněná ochranná přilba. Při nákupu
ochranných prvků a oblečení vybírejte ty
s reflexními prvky, neboť vidět a být viděn

preventivní článek
je základní bezpečnostní pravidlo pro
účastníky silničního provozu.
Před každou jízdou je potřeba motocykl
zkontrolovat, tak jako kontrolujeme svá
vozidla. Zkontrolujte upevnění kol včetně
tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále
těsnost motoru a tlumičů, zásadní je také
funkčnost brzd a osvětlení. Samozřejmostí
je také mít s sebou povinnou výbavu.

Několik preventivních rad:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Při jízdě buďte neustále ve střehu.
Předvídejte.
Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe.
Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN.
Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly.
Buďte vždy připraveni brzdit.
I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor na vodorovné dopravní značení, zejména na
přechody pro chodce. Nedělejte na nich žádné manévry jako je brzdění, prudké změny
směru, velký náklon, snadno můžete uvést svůj motocykl do smyku.
Vždy si nechávejte odstup od ostatních účastníků silničního provozu.
Dávejte pozor na nečekané překážky, které Vás mohou na vozovce potkat (např. olej, nafta
či výmol).
Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy v pořádku vrátili zpět domů.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová,
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

placená inzerce

Komerční článek

Tajenka DUBEN

Okénko pro děti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oblíbená sladkost
Velká nádoba
Kamarád králíka Boba
Vrch nad Jáchymovem
Skupina dětí a rodičů
Svátek 4.4.
Sedm dní

8. Mládě husy
9. Jarní svátky
10.Nejvyšší hora
Krušných hor
11.Půjčovna knih

12.Velikonoční pečivo
13.Jarní květina
14.Jehličnatý strom
15.Potomek rodičů

16.Manžel tety
17.Jáchymovský lékař
16.století
18.Lázeňská procedura
19.Obec u Ostrova, směr
Chomutov
20.Horní končetina

Okénko pro děti

tajenka KVĚTEN
1. Vodní živočich
2. Evropské platidlo
3. Ozdobený kmen na 1.
května
4. Jméno 24.5.
5. Druh dravé ryby
6. Kopec u Abertam
( 1028m)
7. Mládě kočky
8. Řeka protékající Prahou
9. Náš národní strom
10. Jarní květina
11. Přírodní plocha
12. Místo ke zpracování
obilí
13. Domácí zadání
14. Oblíbený dětský
dopravní prostředek

MÁTE RÁDI HLAVOLAMY?
Pokud ano, využijte příležitosti a do 11.5.2020 se zastavte u nás v Informačním centru
v Jáchymově, kde máte možnost hlavolamy zakoupit.
Před koronavirovou krizí jste mohly v budově radnice navštívit výstavu hlavolamů, to
bohužel v tuto chvíli není možné, ale hlavolamy si můžete zakoupit a zkrátit tak dlouhou
chvíli nejen dětem, ale i sobě. Budeme se na Vás těšit.
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