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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• slovo starosty
• komunální odpad
• rada města

• půlnoční mše svatá
• poslední platby do pokladen
• Betlémské světlo

MěÚ

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Sešel se rok s rokem a ač jsem si myslel, že už nad covidem budeme mít vyhráno, opak je
pravdou. Počty nově infikovaných jsou hrozivé, nemocnice se dramaticky plní, jejich
personál je na pokraji sil a výsledkem je opětovné vyhlášení nouzového stavu se všemi
nepříjemnostmi z toho vyplývajícími. Bohužel, už téměř dva roky našeho života jsou tímto
virem poznamenané a určitým způsobem, alespoň já to tak vnímám, ztracené.
Přál bych si, ale i vám a koneckonců celé společnosti, aby byl tomuto nešťastnému období
konec a covid zmizel ze scény. Ze všech stran slýcháme, že jedinou cestou je očkování.
Chápu, že někteří z vás k očkování mají rozličné výhrady a já je nechci komentovat. Pohled
na plnící se jednotky intenzivní péče je ale výmluvný a také nepotřebuje komentáře.
Ale abych nepsal jen tak obecně. Já osobně jsem si covidem prošel a jsem rád, že téměř bez
potíží. Byl jsem už dvakrát na očkování a někdy kolem 27. listopadu budu moci jít na
3. dávku a rád tak učiním.
Věty, které jsem napsal, nevyznívají moc optimisticky. Já však určitě životním optimistou
jsem, a proto pevně věřím, že toto nešťastné období rychle překonáme a zase bude dobře.
Jako je dnes mlha, tak zítra určitě bude svítit sluníčko.
Přeji vám krásné svátky v kruhu blízkých, pevné zdraví a hrst toho štěstí v novém roce.
Ing. Bronislav Grulich

rada města

MěÚ

23. zasedání rady města ze dne 27. října 2021:
• doporučuje ZM schválit OZV č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
• schválila nabídku firmy KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, na odborné
posouzení stavebního stavu objektu čp. 283. náměstí Republiky, Jáchymov, za cenu
6.000,- Kč bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
• souhlasí s přeložkou světelného bodu č. 12/3 v Mánesově ulici s tím, že veškeré
náklady s tím spojené (i náklady s rozšířením VO o 2 SB v ul. Mánesova), budou
hrazeny žadatelem, tedy společností STASKO
• schválila jako vítěze výběrového řízení na zakázku: „Rekonstrukce ulice Palackého,
Jáchymov – 2. etapa, společnost COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČO: 26177005, za cenu: 10.920.032,69 Kč bez DPH
• schválila parkování na vyhrazených parkovacích místech s tím, že přednost budou
mít žadatelé vlastnící nemovitost s trvalým bydlištěm v uvedené nemovitosti, a to
v ul. K Lanovce nebo Palackého ul., poté osoby s trvalým bydlištěm v těchto ulicích,
vlastníci nemovitostí a osoby provozující nějakou živnost v nemovitostech
v těchto ulicích – max. počet přidělených míst 2 místa/dům případně byt a poté budou
uspokojováni žadatelé ostatní
24. zasedání rady města ze dne 11. listopadu 2021:
• schválila nabídku Ak. malíře Jiřího Rataje, restaurátorská licence kategorie A,
IČ 64872211, Losiná 96, 332 04 Nezvěstice na zpracování restaurátorského záměru
restaurování fasád průčelí a restaurování interiérů měšťanského domu
čp. 8 v Jáchymově v celkové ceně 137.000,- Kč bez DPH
• souhlasí se zařazením projektů do Strategického rámce Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. Týká se to projektu, který zahrnuje
rekonstrukci objektů školských zařízení včetně rekonstrukce kompletních rozvodů
topného systému a rozvodů kanalizace a vody, která zahrnuje instalaci nového kotle,
rozvodů vody, tepla a radiátorů, měření a regulace, které povedou ke snížení
energetické náročnosti. Součástí projektu je rekonstrukce sociálních zařízení školy.
Součástí projektu je investice do bezbariérového přístupu do školy. A dále projektu
na rekonstrukci školní tělocvičny. V rámci projektu je nutné rozšíření kapacity
tělocvičny, kompletace vybavení a částečná rekonstrukce školního hřiště. Projekt
zahrnuje rekonstrukce stropu, krovů a střechy, zateplení budovy a snížení energetické
náročnosti. Je nutné provést rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten. Součástí
projektu bude nákup pomůcek pro výuku tělesné výchovy.
25. zasedání rady města ze dne 25. listopadu 2021:
• doporučuje ZM schválit odkup části soustavy VO v Jáchymově pro rok 2021 od spol.
ČEZ Energetické služby, s r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava v rozsahu dle
ZP č. 3691-34/2021 ze dne 09.08.2021, vypracovaný Ing. Františkem Veselým

MěÚ

rada města

• schválila zřízení VB spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek p.č. 1548/1
v k.ú. Jáchymov dle návrhu GP č. 2370-56/2021 ze dne 02.11.2021. Břemeno se
zřizuje ve prospěch Horské služby ČR, o.p.s. a za úplatu ve výši 10.000,- Kč
• schválila vyvěšení adresného záměru na pronájem části pozemku p.č. 3303/2 v k.ú.
Jáchymov, místní část Nové Město o výměře cca 100 m2, pro společnost Vantage
Towers s r.o. (právní nástupce společnosti Vodafone Czech Republic a.s.)
Zpracovala: Hynková

matrika

Z města

VZPOMÍNKA
Děkuji za cestu, kterou jsi šel se mnou.
Děkuji za ruku, která mi tak pomáhala.
Děkuji za to, že jsi byl!
Dne 27.12.2021 tomu bude již 14 let, co nás
navždy opustil můj milovaný manžel a
vzorný tatínek

Miloš Šikýř
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Za celou rodinu manželka Marcela

Redakce Zpravodaje se omlouvá za špatně uvedené datum ve vzpomínce na pana Milana
Mikuláška z listopadového čísla. Správné datum je 21.11. ne 22.11. Tímto se ještě jednou
moc omlouváme.

Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304. Tel.: 353 811 379.
Počet výtisků 350 ks. Měsíčník. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková,
T. Barth, P. Javůrková, H. Kopecká. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory
přispěvatelů. Za obsah příspěvků ručí autoři. Redakce děkuje všem přispěvatelům.
Uzávěrka příštího čísla je 15. 12. 2021.

oznámení

MěÚ

POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO, KOLUMBÁRIUM
Oznamujeme všem poplatníkům, kteří doposud neuhradili poplatek za pronájem
hrobového místa – nebo pronájem kolumbária, aby tak učinili do 22. 12. 2021 v úřední dny
(pondělí, středa) na zdejším městském úřadě, 1. patro, č. dv. 4.

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2022
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně systému výběru poplatků za komunální odpad
Vážení občané,
z důvodu podstatných změn v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020, který nabyl
účinnosti dne 1. 1. 2021, týkajících se všech majitelů nemovitostí určených k bydlení nebo
rekreaci sdělujeme:
• z důvodu změny legislativy, jak shora uvedeno, vypovídáme k 31. 12. 2021
„Smlouvy o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu“, uzavřené
s Městem Jáchymov
• zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 3. 11. 2021 Obecně
závaznou
vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci s účinností od 1. 1. 2022 (dále jen „vyhláška“)
• poplatek se bude platit podle objednané kapacity soustřeďovacích prostředků
na poplatkové období a počtu objednaných svozů
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na
území města Jáchymov a místních částí.
Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník
nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník
nemovité věci v ostatních případech.
Sazba poplatku činí 0,60 Kč za 1 litr.
Splatnost poplatku za dílčí období od 1. ledna do 30. června je do 30. července příslušného
kalendářního roku a za dílčí období od 1. července do 31. prosince je splatnost do 31. ledna
následujícího kalendářního roku. Osvobození a úlevy nejsou žádné.
Ohlášení k poplatku jsou plátci poplatku dle vyhlášky povinni podat správci poplatku
nejpozději do 15. ledna 2022 a dále v případě jakékoliv změny osoby plátce poplatku do
15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Není-li plátce poplatku, plní ohlašovací povinnost
poplatník. Uvedená vyhláška, formuláře na ohlášení k poplatku za komunální odpad
a formulář plné moci pro případ, kdy se plátce poplatku nebo poplatník nechá zastupovat

MěÚ

oznámení

jinou osobou, budou k dispozici na webových stránkách města www.mestojachymov.cz,
nebo přímo v kanceláři správce poplatku, nejpozději v prosinci 2021. Po vyplnění všech
údajů v ohlášení, včetně velikosti popelnice a počtu svozů, správce poplatku přidělí plátci
poplatku nebo poplatníkovi, variabilní symbol, pod kterým bude vyměřený poplatek za
odpad platit na příslušný účet města.
Každý vlastník nemovitosti nebo zástupce SVJ bude muset nejpozději do 15. ledna 2022
splnit ohlašovací povinnost a vybrat si frekvenci svozu odpadu a velikost nádoby. Platba za
svoz odpadu bude vybírána zpětně za předchozí půlrok, a to podle velikosti a počtu
vyvezených nádob.
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy
nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku
uložit pořádkovou pokutu do 500.000,- Kč.
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek.
Městský úřad Jáchymov
odbor ekonomický

MěÚ

oznámení

DOVOLENÁ MUDr. CIKHARDTOVÁ
V termínu 23.12.2021 - 31.12.2021 budeme v naší ordinaci čerpat řádnou dovolenou.
Zajistěte si prosím včas dostatečné množství léků.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné a ničím nerušené vánoční svátky.

POSLEDNÍ HOTOVOSTNÍ PLATBY
Poslední hotovostní platby do pokladny MěÚ budou přijímány ve středu dne 29. 12. 2021
do 11.30 hodin.

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
Poslední platby a prodej vstupenek v systému TICKETPORTAL a jízdenek v systému
AMS bus je možné uskutečnit ve středu 29. prosince.
Vánoční provoz IKC Jáchymov
24. prosince – 26. prosince ZAVŘENO
30. prosince – 31. prosince ZAVŘENO – inventura
V ostatních dnech bude infocentrum v provozu dle standardní pracovní doby.

nabídka/poptávka

Placená inzerce

PŘEDPLATNÉ

Zveme Vás do nově otevřené
kavárny

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 v běžné pracovní
době.

po - pá
so, ne

08.00 - 17.00 hod.
10.00 - 15.00 hod.

Která se nachází za Muzeem a Radnicí
(Mincovní 33)
Těšit se můžete na:
- Černou i mléčnou kávu
- Teplé, studené, alko i nealko nápoje
- Zákusky, dorty, koláčky
- prostory stejně staré jako
Jáchymov
A my se těšíme na Vás!
Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ 13.00 – 19.00 hod.
SO, NE 11.00 – 19.00 hod.

oznámení

Z města

KOSTEL SV. JÁCHYMA – ADVENT
pátek 24.12.
neděle 26.12.

15:00 Štědrý den – Půlnoční mše svatá a Betlémské světlo
10:00 Svátek sv. Štěpána – Mše svatá

SUCHÁ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
,

čtvrtek 30.12.

15:00 Vánoční mše svatá
16:00 VÁNOČNÍ KONCERT – sbor ORBIS PICTUS

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 8.12.2021 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
XXII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 15.12.2021 od 15 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Jáchymov.

Z města

školní noviny

HALLOWEEN V MŠ
Dne 26.10. se u nás v mateřské školce konala Halloweenská párty. Nejdříve se děti
představily v kostýmech a poté jsme zahájili halloweenské soutěžení: vyndavání jablka
z vody ústy, židličkovaná, slalom, párové tancování s balónky a další. Děti za soutěže
dostávaly odměny, které si pak odnesly domů. Na konci celého dopoledne nás čekala
strašidelná hostina, kde jsme si všichni pochutnali na dobrotách, které připravili rodiče.
Tento den byl moc fajn, děti si oslavu halloweenu hezky užily.
Za kolektiv učitelek MŠ Hana Kreisslová

hádanka

Okénko nejen pro děti

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Dnes vám nabízíme v tomto roce poslední hádanku. Ve 12 zpravodajích jsme vám nabídli
zajímavá místa našeho kraje. Poznali jste obce, města nebo je přímo navštívili? Můžete
se s námi podělit o vaše dojmy, fotografie. Rádi zveřejníme.
Zde jsou nápovědy k prosincové hádance:
- 1. zmínka o obci je z roku 1086
- jde o obec nejseverovýchodnější části Karlovarského kraje
- bývala strážním místem na obchodní cestě
- v obci se nachází kostel sv. Michala
- v okolí můžeme navštívit dvě zříceniny
V listopadovém Zpravodaji jsme vám nabídli indicie k ANDĚLSKÉ HOŘE.
Ladislava Kulhavá

Z města

knihovna

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Městská knihovna je otevřena v obvyklé otevírací době při dodržení aktuálních nařízení
Vlády ČR (rouška, rozestupy, dezinfekce rukou).
Otevírací doba:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

10.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

DPS

16. prosince od 11.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena denně od 10.00 hod. do 16.00 hod. V době od 23. 12. 2021
do 3. 1. 2022 bude bez komentovaných prohlídek.
Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy

skauti

Z města

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Celý listopad probíhaly oddílové schůzky, kde jsme hráli hry, nacvičovali skautskou praxi
a další dovednosti.
První listopadovou sobotu se dva starší členové zúčastnili školení pilotů dronu, který,
s možností zapůjčení do středisek, zakoupil Junák - Karlovarský kraj. Součástí školení bylo
i úspěšné složení způsobilosti u Úřadu pro civilní letectví.
Třetí sobotu proběhla jednodenní akce v klubovně. Dopoledne jsme se byli projít po
Císařské aleji a hledali jsme ukryté drobnosti za pomocí GPS. Po návratu do klubovny jsme
vytvářeli různé výrobky z plyšových drátků, bambulek a plastových očí, vypalovali jsme
ornamenty do kůže a dřevěných placek a zahráli si novou stolní hru.
Také letos, pokud to epidemická situace dovolí, budeme po Jáchymově roznášet Betlémské
světlo. Pro světýlko si můžete přijít v pátek 24. prosince:
• 9:00 - 9:15 před zdravotní středisko (mateřskou školu)
• 9:45 - 10:00 před Mincovnu
• 9:45 - 10:00 před základní školu
• 11:00 - 11:15 před kulturní dům
Pro případné dotazy prosím využijte e-mail arnikajachymov@centrum.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Aktuální informace o Betlémském světle, stejně jako o naší pravidelné činnosti, najdete na
střediskovém facebooku: facebook.com/arnikajachymov,
fotografie z akcí pak na arnikajachymov.rajce.net

Krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2022
všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov
přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska

Z města

hasiči

LISTOPAD V AKCI
V listopadu jsme se s dorostenci zúčastnili Závodu branné všestrannosti. Měli jsme
obsazeny kategorie jednotlivců a dvě družstva, jedno smíšené a jedno dorostenek.
V jednotlivcích obsadil Tomáš Mrhálek krásné čtvrté místo. Družstvo dorostenek druhé
místo a smíšené družstvo se umístilo na místě třetím. Naši vedoucí si obhájili kvalifikaci
vedoucích II. stupně a také máme obhajobu rozhodčího II. stupně a jednoho nového člena
na postu rozhodčích.
Členové jednotky připravovali na STK Mercedes, který úspěšně prošel a nyní opravují Avii
– valník a také se připravuje na STK. Pomáhali také s postřikem proti COVID-19 ve školce
a ve škole se stěhováním skříní. Odstrojili vše potřebné ze starého tranzitu a město ho poté
nechalo odvézt k likvidaci. V listopadu jsme vyjížděli na únik nafty a oleje na vozovce.
Blíží se konec roku a my Vám všem přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně
spokojenosti, lásky a objetí v kruhu rodinném. Do nového roku 2022 hlavně správný krok
na Nový rok a po celý rok spoustu zdravíčka.
Anna Plačková
Starostka SDH Jáchymov

