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MěÚ

rada města

1. zasedání rady města ze dne 21. ledna 2021:
• schválila v předloženém znění Dohodu o postoupení nájemní smlouvy týkající se
zabezpečení a odtěžení odvalové haldy „Barbora“ nacházející se na pozemku p.č.
4591/2 v k.ú. Jáchymov mezi Městem Jáchymov, společností DEFISTAV s.r.o.
a společností UNI – STONE JÁCHYMOV s. r.o.
• schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0017293 - Název stavby:
Jáchymov, KV, Mariánská, pč.4328/32, kNN, uložení zařízení distribuční soustavy –
zemní kabelové vedení NN na pozemku p.č. 4328/1, mezi Městem Jáchymov a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou Stav-elektro s. r.o. a Jakubem Giorgiutti
• schválila Dodatek ke Smlouvě o vytvoření svazku obcí – DSO, uzavřený mezi
Městem Jáchymov a České dědictví UNESCO, d.s.o. se sídlem Bří. Šťastných 1000,
Litomyšl
• vzala na vědomí žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
2. zasedání rady města ze dne 4. února 2021:
• schválila finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 10 000,- Kč, pro
společnost Krušnohorský Luft, o.p.s., se sídlem Horní Blatná jako účelovou
neinvestiční dotaci na vydávání časopisu
• schválila finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na rok 2021 pro společnost Autobusy
KV, a.s. IČ: 25332473 jako podporu provozu cyklobusů v systému Cyklo Egrensis.
Finanční příspěvek bude vyplacen na základě VŘ smlouvy.
• schválila Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, uzavřenou mezi městem
Jáchymov a a.s. Marius Pedersen se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové
a pověřuje starostu města podpisem dohody. Jedná se o poplatky za uložení odpadu.
• schválila cenovou nabídku ve výši 69 tis. Kč na restaurování plastiky horníka města
od sochaře p. Ondřeje Doležala
• ukládá OHS zjištění možnosti získání dotace na opravu horníka, t.č. umístěného
v areálu spol. Služby Jáchymov, s. r.o. a zapsání horníka do majetku města, zároveň
zjistit finanční řešení s možností spolupráce s p. Rundem – muzeum.
3. zasedání rady města ze dne 18. února 2021:
• souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výši 63 000,- Kč z rozpočtu Karlovarského
kraje OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ
HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ na „Restaurování plastiky
horníka města Jáchymov“
• schválila nabídku firmy KSI s r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, na inženýrskou
činnost pro zajištění podkladů pro stavební povolení na akci Mikrozáporová stěna
v místě havárie svahu u objektu v ulici B. Němcové č.p. 631, k.ú. Jáchymov, za cenu
43.000,00 Kč bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
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• bere na vědomí výsledky veřejného průzkumu zájmu o zavedení plynu v ulici Na
Valech, náměstí Republiky od p.č. 141 do p.č. 292 – I. část, od p.č. 510 do p.č. 4983
– II. Část
• ukládá OHS vyvolat jednání se spol. GasNet, s.r.o. a to na základě průzkumu
o možnosti plynofikace v ulici Na Valech, náměstí Republiky od p.č. 141 do p.č. 292
– I. část, od p.č. 510 do p.č. 4983 – II. Část
• schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu pro zjednodušené podlimitní řízení
podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce - rekonstrukce ulice Palackého – 2. etapa - a pověřuje OHS
jeho vyhlášením
Zpracovala: Hynková

oznámení

MěÚ

DOVOLENÁ – MUDr. Cikhardtová
Ve dnech 1. 3. – 5. 3. 2021 bude v naší ordinaci čerpána řádná dovolená.
Zástup zajistí ordinace MUDr. Handrychové.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví.

Matrika

vzpomínka

VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci oznamujeme smutnou
zprávu, že nás navždy opustil náš milovaný

Petr Domalíp
Zesnul po krátké nemoci 2. února 2021
ve věku nedožitých 68 let.
Nikdy nezapomeneme.

COVID 19

Očkování – registrace

COVID 19

Odběrové místo

MěÚ

kontakty

KONTAKTY MěÚ
Ing. Bronislav Grulich, starosta, tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz
František Holý, místostarosta, tel.: 353 808 114, e-mail: holy@mestojachymov.cz

Rozhýbejme město společně

KAMÍNKY

ROZHÝBEJME MĚSTO SPOLEČNĚ!
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Zima pomalu končí, jaro a snad i lepší dny se blíží. Pojďme si také my v našem městě
a okolí kreativně zpříjemnit své dny. Vytvořit krásný malovaný kamínek a také si udělat
procházku a zkusit najít jiný. Určitě jste i tomto druhu zábavy již slyšeli, tak pojďte na to.
Pojďte společně tvořit malované putovní kamínky. Položte je na viditelné místo, aby je mohl
najít někdo jiný a radovat se z nich. Každý kámen zespod podepište - názvem skupiny
#Kamínky, logem Facebooku a PSČ místa, odkud jste.
NAŠLI JSTE KAMÍNEK?
Našli jste takový podepsaný kámen? Přidejte se do skupiny a vložte sem fotku kamínku
z obou stran, město nálezu a opište PSČ bez mezer z kamínku do textu. Jeho tvůrce i my
ostatní tak můžeme sledovat, kde se zrovna nachází. Podle poštovního směrovacího čísla
zjistíte, odkud k vám kamínek doputoval. Kamínek si můžete nechat, ale ještě lépe > nechte
ho putovat zase někde dál.
CHCETE VYTVOŘIT KAMÍNEK?
Zaujalo vás to a chcete také tvořit? Směle do toho. Užijete si spoustu legrace a třeba se
někde časem kamínek vynoří. Nezapomeňte jej podepsat (logo Facebooku, #Kamínky
a PSČ vašeho města). Kamínek vyfoťte, sdílejte ve skupině spolu s informací o městě a PSČ
(bez mezer), odkud vyráží a pak už se může vydat na své putování.
Nezapomeňte, pokud jej nechcete dávat do skupiny na fb, vyfocený kamínek zaslat
k nám na Informační centrum Jáchymov, kde budeme fotografie schovávat
a v listopadu 2021 vyhodnotíme (redakční rada a referentky MKKIC) nejhezčí
kamínek a svou odměnu obdrží i majitel nejvíce namalovaných kamínků.

KAMÍNKY

Rozhýbejme město společně

ČÍM MALOVAT?
Kamínky namalujte akrylovými barvami a akrylovými fixami. Na závěr ještě přelakujte
bezbarvým akrylovým lakem. Tipy na ověřené výrobky najdete v souborech skupiny.
KDE JEJ POLOŽIT?
Kamínek položte na viditelné místo, kde je pravděpodobné, že si jej někdo všimne. Prosíme,
dbejte také na bezpečnost svou i budoucích nálezců. Volte takové místo, kde nehrozí
nebezpečí, není zde velký provoz apod. Také místo, které tím neutrpí. Není našim cílem
vytvořit skládky a ničit životní prostředí.
JAK ZAČÍT?
CO POTŘEBUJETE DO ZAČÁTKŮ?
Především kamínky, akrylové barvy a akrylový lak na zafixování. Pokud máte malé děti,
nejspíš už budete mít sbírku kamínků z procházek, pro které jste zatím neměli využití.
Kamínky očistíte a namalujete obrázek. Inspiraci můžete hledat v našich albech.
JAK KAMÍNKY OZNAČIT?
Ze zadní strany kamínek podepíšete logem Facebooku (bílé písmeno „f“ v modrém kruhu),
názvem Kamínky a Vaším poštovním směrovacím číslem bez mezer.
CO S KAMÍNKY DÁLE?
Pak zalakujete cca. dvěma vrstvami laku, aby kamínek vydržel venkovní podmínky.
Kamínky poté můžete vyfotit a vložit fotky do skupiny. Jakmile kamínky zaschnou, můžete
se vydat na procházku a najít jim nějaké pěkné, viditelné a bezpečné místo, kam je umístíte.
Nemusíte je pokládat jen ve svém okolí, můžete je vzít kamkoli na výlet. Při ukládání
myslete na bezpečnost nálezců i na to, aby se při sbírání kamínků neponičila příroda či
kulturní památky. Pak můžete sledovat, zda se kamínek náhodou neobjeví ve skupině
a s trochou štěstí i v úplně jiných městech, než odkud se vydal na své putování.
NAŠLI JSTE NAMALOVANÝ PODEPSANÝ KAMÍNEK?
Přidejte se do skupiny a na zeď dejte fotku kamínku z obou stran. Do textu opište PSČ
z kamínku (bez mezer) a dopište místo, kde jste jej našli. Tak může jeho autor i další členové
skupiny dohledat, co se s kamínkem děje. Kamínek můžete poté dát na jiné místo (ve
stejném i jiném městě), aby mohl dále putovat. Můžete si jej také nechat a vyslat za něj jiný.
Doufáme, že vám případný nález kamínku udělá radost.
Přejeme vám příjemnou zábavu!

Z města

hasiči

CO BYLO A BUDE?

Zdravíme naše příznivce s novým rokem.
Leden a únor bohužel kvůli pandemii
pokračuje tak, jak skončil rok 2020, ne-li
hůře. Situace je vážná, a tak se hasiči
prozatím museli obejít bez bilance na
Výroční valné hromadě. Přesto víme, že
jsme v loňském roce nezaháleli. Pomáhali
jsme městu již v začátcích pandemie,
rozvážet roušky, dezinfikovat společné
prostory u obchodů, DPS i panelových
domech, zastávky, hřiště, školu a školku.
Také jsme pomáhali při akcích, které
město stačilo uspořádat dle povoleného
nouzového stavu. Při těchto akcích bylo
odpracováno cca. 4500 hodin. Děti se
zúčastnily zimního tábora na Mariánské a
letního tábora v Čichořicích. Ze soutěží
absolvovaly minimum z toho, co jsou
zvyklé, ale obsadily přední místa. A to jak
na uzlovce, splnily odznaky odborností,
zúčastnily se běhu na 60 m s překážkami
ve všech kategoriích – přípravka, mladší i
starší. Tak také v kategorii dorostu na 100
m. Uspořádali jsme těsně před podzimním
vyhlášením nouzového stavu dvě
soustředění. Poté to již byly výlety pro

jednotlivce. S dětmi pracujeme pomocí
skupin na Fb a moc se těšíme na to, až se
opět sejdeme. Přece jenom někteří cvičení
samostatně docela šidíme, kolektiv je
kolektiv. V letošním roce připravujeme
RESCUE CAMP a zatím letní tábor, na
který již rozdáváme přihlášky. Ostatní
akce se budou řešit operativně, dle
uvolňování opatření.

hasiči
Členové jednotky se schází pravidelně, pro
tuto skupinu již bylo umožněno školení,
bez kterého to nejde. Zatím máme za sebou
sestavení jednotky, školení na dýchací
techniku, které probíhá každé 3 měsíce,
řešení situace při dopravních nehodách –
první část, první část rychlé zdravotní
pomoci a držitelé motorových pil
teoretickou část. Každou středu se poté
koná strojní den, kdy se uklízí, kontroluje
vozový park, opravuje vše, co se poškodilo

Z města
a v současné době finišuje oprava
motorové
stříkačky
PPS
12.
Od společnosti REGI BASE jsme obdrželi
roušky a respirátory. Od 24.2.2021 po
domluvě
s panem
starostou
a
místostarostou budeme opět dezinfikovat
veřejné prostory, zastávky a hřiště. Pokud
budete chtít vydesinfikovat také společné
prostory panelových domů a ve více
nájemních domech, tak se nebojte zavolat.

V lednu a únoru zatím jednotka vyjížděla
k požáru komína, os. automobilu, chaty
a dvakrát k požáru budovy do Ostrova.
Pětkrát k úniku kapalin, jedenkrát
asistovala při zaseknutém výtahu v DPS,
jedenkrát vyjížděla jednotka k havárii
vody a k jednomu spadlému strom.

Za SDH a JSDH Jáchymov
Anna Plačková

Okénko nejen pro děti

omalovánky

omalovánky

Okénko nejen pro děti

Okénko nejen pro děti

hádanka

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
I tentokrát vás zavedeme na zajímavá místa Karlovarska. Dnes to bude s nápovědou,
v příštím Zpravodaji s fotografiemi. Tak hádejte...
- obec se nachází v údolí řeky Ohře
- první písemná zmínka je z roku 1867
- nad obcí můžete navštívit rozhlednu Bučina
- procházkou dojdete k vápencovým jeskyním pod názvem Skalky skřítků
- v obci bydlí přibližně 800 obyvatel
Ladislava Kulhavá

prevence

Policie ČR

POZOR NA PODVODY NA INTERNETU
Policisté Karlovarského kraje od začátku
letošního roku již evidují tři případy
podvodů na internetu, při kterých oběti
zaslali podvodníkům finanční prostředky v
celkové výši kolem 1,5 milionu korun.
Proto bychom chtěli varovat všechny
občany před podvodným jednáním, ke
kterému dochází prostřednictvím internetu.
Podvodníci se ve většině případů vydávají
za vojáky jiné země a svou oběť kontaktují
především na sociálních sítích či
seznamkách. Umí být velmi přesvědčiví a
snadno tak s poškozeným navážou bližší
vztah, který vedou mnohdy i několik
měsíců. Po získání důvěry s příslibem
společné budoucnosti a smyšlených náhod,
žádají o zaslání finančních prostředků ve
formě půjčky, které poškozený rád zašle.
Své peníze ani svou lásku v podobě
podvodníka již nikdy nevidí.

mohou vydávat např. za ovdovělého vojáka
či hodnou paní učitelku ze školky.
Postupem času z Vás ale mohou vylákat
mnohdy všechny Vaše úspory.
•
Na internetu se chovejte tak jako v
reálném světě. Na ulici také nadáte své
celoživotní úspory cizím lidem, tak proč je
posílat někomu na síti.
•
Myslete na to, že na internetu je
přibližně každý pátý člověk pod falešnou
identitou. Nenechte se proto napálit, neboť
ani fotky na samotných profilech nemusí
být dotyčné osoby, která je s vámi ve
spojení.
•
K různým službám na internetu
používejte různá a hlavně silná hesla. Jsou
jako klíč k Vašemu domu, pořádně si je
tedy střežte.

Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak
je důležité, si dát na síti pozor s kým
komunikujete.

•
Nenechte
se
prostřednictvím
internetu ani v běžném životě k ničemu
nutit.

Připravili jsme si proto pro Vás několik
preventivních rad, které když budete
dodržovat, Vás mohou před podvodníky na
internetu ochránit:

•
Nikomu nedávejte své přihlašovací
údaje do internetového bankovnictví.

•
Pokud užíváte internet, nikomu
nesdělujte na síti své osobní údaje jako je
například rodné číslo, adresa či telefonní
číslo.
•
Při komunikaci s cizími lidmi na
internetu buďte obezřetní. Podvodníci se

•
V žádném případě nikomu na
internetu neposílejte žádnou finanční
hotovost.
V případě, že se i přes naše preventivní
rady stanete obětí trestného činu, neváhejte
se obrátit na bezplatnou linku 158 nebo na
nejbližší policejní služebnu.
Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie

Sčítání lidu

mohlo by vás zajímat

senior 80+

COVID 19
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