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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• Rada města
• špitální kostel
• skauti

• knihovna Jáchymov
• prevence
• dovolená lékařů

MěÚ

rada města

15. zasedání rady města ze dne 14. července 2022:
• schválila Dodatek ke smlouvě o odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu
dle zákonných norem a nařízení pro rok 2022, předložený spol. Marius Pedersen
• schválila Smlouvu o dílo na opravu části místních komunikací, uzavřenou mezi
Městem Jáchymov a a.s. Údržba silnic KK, za cenu 1 850 068,00 Kč včetně DPH
• souhlasila s obsahem Smlouvy o dílo na zpracování projektu Sdružení Krušné hory –
západ – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů, za účelem
obdržení dotace z Operačního programu ŽP, mezi Sdružením Krušné hory – západ se
sídlem Ostrov a spol. ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. se sídlem Brno, za cenu
74 000,00 Kč bez DPH
16. zasedání rady města ze dne 4. srpna 2022:
• schválila cenovou nabídku firmy Marneo s.r.o., Mariánská 158, 362 51 Jáchymov,
IČO: 02840421 na výměnu 20 kusů oken za 253 001,00 Kč bez DPH a výměny dveří
za cenu 43 548 Kč včetně DPH na hájence – Vršek č.p. 35, Jáchymov
• schválila cenovou nabídku od Jana Laštovky, Husova 527/11, 353 01 Mariánské
Lázně, IČ 116430030 na zajištění periodických revizí a servisní prohlídky
poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v Expozici Knihovny latinské
školy v Jáchymově
• vzala na vědomí nabídku spol. Skiareál Klínovec na uspořádání výletu pro všechny
žáky ZŠ Jáchymov do zoologické zahrady v Praze
• schválila nabídku p. Antonína Dorazina na zhotovení 2 kniho-budek ze dřeva lípy,
která byla pokácena na Palackého ul. a zároveň souhlasí s výrobou domečku ze stejné
lípy a prodej 1 ks pařezu ve prospěch p. Dorazina
17. zasedání rady města ze dne 18. srpna 2022:
• schválila jako vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Modernizace VO ve
městě Jáchymov – 1. etapa“ firmu ILLUM s.r.o., Švihovská 136/8, Východní
Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 08762422, za cenu 1.039.850,00 Kč bez DPH
• schválila jako vítěze výběrového řízení na zakázku: „Revitalizace rybníka na
Mariánské“ firmu: Street line s r.o. Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary, IČ 291
04 823, neboť jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
• schválila cenovou nabídku firmy Bonita Group s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov,
IČ 277 387 95 na dodávku a montáž herních prvků do lokality rybník Mariánská, za
cenu 199 498,80 Kč bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
18. zasedání rady města ze dne 25. srpna 2022:
• schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Jáchymov ve výši 30 000,00 Kč pro TJ Jáchymov z. s. se sídlem náměstí Republiky
75, 362 51 Jáchymov, IČO: 478962, zastoupený předsedou Martinem Bezouškou, na
nákup branek a sportovních doplňků pro děti

rada města

MěÚ

• schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jáchymov
a společností COLAS CZ, a.s. , se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO 261
77 05, na prodloužení termínu realizace prací „Rekonstrukce ulice Palackého,
Jáchymov, II. etapa, a to do 30.4.2023
• nesouhlasí s prodloužením termínu realizace prací „Stavební úpravy bytového domu
Na Slovanech č.p. 545, Jáchymov“, a to do 26.9.2022. Rekonstrukci provádí
společnost METALL QUATRO spol. s r. o. , se sídlem Vysoká Pec, č.p. 600, PSČ:
431 59, IČO : 615 38 213
• schválila jako vlastník p.p.č. 1538/18 bezplatné umístění vojenské techniky –
radiolokátoru v rámci cvičení ve dnech 4. – 16.9.2022. RM pověřuje starostu
podpisem souhlasného stanoviska
19. zasedání rady města ze dne 2. září 2022:
• schválila jako vítěze výběrového řízení na zakázku: „Zpracování dispoziční studie
č.p. 8“ firmu: Projekt stav, spol. s r.o, Želivského 2227, 356 01 Sokolov, IČ 49 78 79
42, za cenu 222.222,00 Kč bez DPH
• schválila cenovou nabídku firmy VSF Fanta spol. s r.o. na přeložku vodovodu
v Palackého ulici, Jáchymov, za cenu 372.694,28 Kč bez DPH. RM pověřuje OHS
vystavením objednávky
• schválila zápis do kroniky města za období 2018 – 2020
20. zasedání rady města ze dne 15. září 2022:
• schválila cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky, víceúčelové sportoviště
Mariánská společnosti PFI s r.o, se sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8,
provozovna: Jana Bubna 558, 293 06 Kosmonosy, IČO:27208389 ve výši 17 tis. Kč
bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jáchymov
a společností AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 250 335
14, na prodloužení termínu realizace prací „Mikrozáporová stěna v místě havárie
svahu - ulice B. Němcové č.p. 631, k.ú. Jáchymov“, a to do 31.10.2022
• souhlasí s uskutečněním Svatohavelských farmářských trhů, které se uskuteční dne
16.10.2022 od 10–17 hod. včetně bezplatného využití prostranství před kostelem
sv. Jáchyma
Zpracovala: Hynková

INZERCE ve Zpravodaji města
Inzerci zašlete na email ic-jachymov@volny.cz s vašimi fakturačními údaji (jméno
a příjmení, název PO, sídlo, IČ, adresa a v jakém formátu si přejete inzerovat).
1/4 stránky 200,- Kč + 21% DPH, 3/4 stránky 600,- Kč + 21% DPH,
1/2 stránky 400,- Kč + 21% DPH, 1/1 stránky 800,- Kč + 21% DPH,
barevná inzerce + 50%

Máte zájem vydat článek?

Z města

oznámení

ZUBNÍ ORDINACE JÁCHYMOV
MUDr. Liudmyla Palchyk
ORDINAČNÍ DOBA
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

-

12:00/
12:00/
12:00/
12:00/
12:00/

Tel.: 777 073 485

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

-

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

Adresa: třída Dukelských hrdinů 1031

---------------------------------------------------------------------------------------

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2022 - PROHLÍDKY ŘÍJEN
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený
v letech 1516 - 1520 nebyl jako jedna z mála
budov zničen rozsáhlým požárem na konci
19. století. Zaujme vysokou sedlovou střechou
krytou šindelem ze 16. století a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha. Unikátní stavba, která
nemá na České a Sasské straně obdoby, kostel
venkovského typu a němý svědek historie
jáchymovského údolí, se těší na Vaši návštěvu.
V září se konají prohlídky ve dnech: 6.10., 20.10., 27.10. 2022
Začátek jednotlivých prohlídek je ve 14.00 hodin. Na pozdější příchod návštěvníků
nebude brán zřetel a nebudou již na prohlídku vpuštěni. Texty v anglickém, německém
a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,- Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu

co se u nás událo

HOP A JE TU ŠKOLNÍ ROK – HURÁÁÁ DO ŠKOLY

Z města

Z města

knihovna

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Otevírací doba:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

10:00 – 12:00

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

13:00 – 16:00

Návštěva v DPS 27. 10. 2022 od 11:00
Setkání Knihovníčků proběhne 5. 10. 2022 od 10:00

TÝDEN KNIHOVEN
První týden v říjnu se naše knihovna zapojí do tradiční akce Týden knihoven. V pondělí vás
zveme na Virtuální realitu a společenské hry. V úterý zahájíme zimní semestr Virtuální
univerzity třetího věku, ve středu se sejdeme s maminkami a miminky v rámci akce
Bookstart a na závěr týdne nás obohatí vernisáž výstavy – Jáchymovští talenti.
Přijďte do knihovny a nudit se nebudete.
Kontakt:
tel. 353 808 122, e-mail: info@mkjachymov.cz
Web: www.mkjachymov.cz, Facebook: Městská knihovna Jáchymov, Instagram:
knihovna.jachymov

KNIHOVNICE V 1. TŘÍDĚ
Na začátku září jsme se vydaly přímo do ZŠ navštívit děti z 1. třídy. Nejprve si děti
zadováděly s kouzelnou Knížkou, pak si samy vybraly knihu, která je zaujala podle obalu a
ilustrací. Tu následně popsaly svým spolužákům. Za odměnu dostaly čtenářské deníky, do
kterých hned mohly zapsat a ohodnotit známkou, jak se jim líbilo předčítání paní
knihovnice.

Foto MKK Jáchymov

knihovna

Z města

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena od pondělí do neděle od 10:00 do 16:00 hodin.
Komentované prohlídky se konají vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 15:00 nebo dle
předchozí domluvy.
Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy,
Instagram: knihovna.jachymov

Kurz v EKLŠ
Dne 7. 9. jsme uvítaly děti z komunitní školy Volavec. Na kurzu šité knižní vazby si děti
vyzkoušely, jak vzniká malý deník a při práci se šídlem a jehlou se malinko zapotily.
Nakonec pod jejich rukama vznikly opravdu krásné deníčky.

oznámení

Z města

DOVOLENÁ LÉKAŘŮ
MUDr. Jaroslava Cikhardtová
Milí pacienti, dovolujeme si Vás upozornit, že ve dnech 29. 9. - 4. 10. 2022 bude v naší
ordinaci čerpána řádná dovolená. Zajistěte si včas potřebné množství léků.
Děkujeme za pochopení
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. 10. 2022.

Z města

skauti

30. ROČNÍK SETKÁNÍ U MOHYLY ELIÁŠ
Každoročně se scházíme v místech bývalého dolu Eliáš, abychom uctili památku
politických vězňů, zejména z řad skautů. Letošní jubilejní 30. ročník setkání se konal
24.9.2022.
Samotnému setkání předcházel pracovní a úklidový víkend na počátku září. Celý prostor
setkání jsme posekali, pohrabali, natřeli kříž, opravili a udělali nové lavičky, upravili
ohniště, nachystali oheň. Pustili jsme se také do opravy nástěnky – vyměnili jsme tyč, znovu
ji celou natřeli a celé místo okolo nástěnky dostalo novou podobu.
V sobotu jsme se sešli v 8:45 před klubovnou. Čekal nás výstup okolo Šlikovky na Nové
Město a pak pro změnu sestup kolem hotelu Berghof na místo bývalého dolu Eliáš. Na
Rovnosti jsme si ještě prohlédli torzo objektu řetízkárny a Palečkova hrádku. Na Eliáši jsme
podle tradice nejprve položili kameny na mohylu jako uctění památky politickým vězňům.
Na místě proběhl tradiční nástup se vztyčením státní vlajky a zpěvu skautské hymny. Po
úvodním přivítání vedoucího střediska se slova ujali pozvaní hosté. Slavnostní nástup byl
zakončen minutou ticha na památku všech, kteří již nejsou mezi námi. Poté program
pokračoval u ohně. Bratr Josef Goldmann - Pego, bývalý civilní zaměstnanec na Eliáši, nám
vyprávěl o životě vězňů v této temné době. Oheň byl přítomnými účastníky posléze využit
k opečení buřtů. Setkání se letos zúčastnil i Jaroslav Cibulka, pamětník a politický vězeň
a Ľubomír Modrovič - Bača, člen KPV. Posledním bodem programu bylo povídání
o radioaktivitě s praktickou ukázkou dozimetrů pro její měření. Zájemci si mohli projít okolí
a změřit zajímavá místa. I ta nejvíce zářící však výrazně nevybočovala z hodnot, které se
dají na Jáchymovsku naměřit. Rádi jsme si také vyzkoušeli přeměřit malý kousek
zapůjčeného smolince přímým přiložením k detektoru. Hodnoty byly k původně
naměřeným hodnotám pětisetnásobné!
Zpět do Jáchymova jsme se vydali před 14. hodinou stejnou cestou. Na Rovnosti jsme se
ještě podívali na zabezpečenou důlní jámu. Při krátké zastávce na Novém Městě jsme si na
louce zahráli dvě hry. Po řadě propršených dní jsme opravdu ocenili slunečný, i když trošku
chladnější, den.
Letos jsme přivítali bezmála stovku účastníků, převážně skautů, z celého Karlovarského
kraje, z Mostu, Litvínova a Litoměřic. Pro účastníky a zájemce bylo připraveno památeční
razítko, výroční pohlednice a odznak. Byli bychom rádi, kdyby se této akce účastnili
i jáchymovští občané. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a všem účastníkům za
to, že dorazili. Těšíme se příští rok na viděnou!
Informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z této
a dalších akcí pak na střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net
Tomáš Barth, vedoucí střediska

skauti
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DRAČÍ LODĚ – byli jsme úspěšní
Po covidové pauze se tým našeho města složený z dobrovolníků a nadšenců opět zúčastnil
již tradičního závodu Dračích lodí v našem partnerském městě Schneebergu. Akce se nesla
v přátelském duchu a skvělé atmosféře, ke které jistě přispělo umístění naší posádky na
5. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města.

prevence

Policie Karlovarského kraje

NASTÁVÁ OBDOBÍ ČASTĚJŠÍCH STŘETŮ SE ZVĚŘÍ
ŘIDIČI ZVYŠTE POZORNOST!
S přicházejícím podzimem nastává každoročně na silnicích pro řidiče riziko častějšího střetu
s lesní zvěří. Především srny, ale i divoká prasata, migrují přes silnice a stávají se tak častým
terčem pro řidiče motorových vozidel. Nejčastěji dochází k nehodám v brzkých ranních
hodinách nebo ve večerních hodinách kolem 22. hodiny. V noci je třeba dbát ještě větší
opatrnosti, zvíře je oslněné světly vozidla, a tudíž se chová zmateně a nepředvídatelně. Ke
střetům se zvěří dochází především při průjezdu lesem, kolem větrolamu, remízku nebo také
kukuřičného pole. Pro zmírnění následků střetu se zvěří nebo dokonce předcházení těmto
nehodám, je vhodné v rizikových úsecích zvýšit pozornost, sledovat okraje komunikace
a jet pomalu, aby byli řidiči schopni zastavit v okamžiku, kdy se před jejich vozidly objeví
srnec, kanec nebo jiná zvěř. Důležité je si také uvědomit, že zvěř zpravidla nechodí sama
ale ve stádech, tedy přeběhne-li jedna srnka, ve většině případů, jde za ní ještě minimálně
jedna.
Policisté radí:
•
Nevíte, jak správně postupovat po střetu se zvířetem?
Okamžitě po nárazu zapněte výstražná světla a pokud to situace dovolí, zastavte na krajnici
a ihned na silnici postavte varovný trojúhelník – řádné označení dopravní nehody považují
dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ. Při zranění volejte záchrannou
službu na lince 155. Poté na místo přivolejte Policii ČR např. prostřednictvím tísňové linky
158. Na operační středisko je podstatné upřesnit základní údaje: místo střetu, zranění osob
a také sdělit, jestli sražená zvěř netvoří překážku v silničním provozu. Policie ČR vyrozumí
správce příslušné honitby, který přijede a o mrtvou zvěř se postará. V posledním kroku se
spojte s asistenční linkou své pojišťovny.
•
Při srážce se zvířetem zachovejte klid.
•
Nepodceňujte dopravní značení, které na možnost pohybu zvěře upozorňuje. Jedná se
o dopravní značku "Pozor zvěř".
•
Nikdy se nesnažte sami sražené zvíře odklízet ze silnice (poraněná zvěř vám může
způsobit zranění, v případě jakékoliv nemoci u zvířete může riskovat své zdraví).
•
Nesnažte se naložit zvíře do auta a z místa odvézt. Mohla by vám hrozit pokuta za
spáchaný přestupek nebo dokonce obvinění z trestného činu.
•
Nejlepším preventivním opatřením, jak se vyhnout srážce se zvěří, je přiměřená
rychlost jízdy a zvýšená pozornost (při nižší rychlosti dokážete na neočekávaný vstup zvěře
do vozovky včas zareagovat).
Policisté apelují na řidiče, aby byli v tomto období obzvláště předvídaví a počítali s možností
vběhnutí lesní zvěře do jízdní dráhy vozidla. Všem řidičům také přejí šťastný návrat bez
nehody domů.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová

Karlovarsko

sociální služby

SVĚTLO KADAŇ, z.s.
Terénní program Karlovarsko
Služba Terénní program Karlovarsko, kterou zřizuje spolek Světlo Kadaň, z.s., poskytuje
sociální služby, mimo jiné i na území města Jáchymova. Služby jsou poskytovány v rámci
celého Karlovarského kraje lidem starším 15 let v tíživé životní situaci. Terénní pracovníci
umějí pomoci lidem v oblasti dluhové problematiky, problematiky bydlení, zaměstnání
(sepsání životopisu, motivačního dopisu), s vyřízením osobních dokladů a podobně. Mohou
být oporou v krizi, mohou asistovat při jednání s institucemi či zprostředkovat kontakt
s nimi, mají přehled o dalších službách, které mohou usnadnit tíživou životní situaci nejen
v sociální oblasti, ale i zdravotní nebo v oblasti rodičovské.
Cílem terénního programu je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí
přirozeného místního společenství a žít běžným způsobem života. Jde o zachování
a rozvíjení důstojného života těch, kteří programu využívají.
Potřebujete-li pomoci vy nebo víte o někom, komu by služba mohla být nápomocna, je
možné oslovit terénní pracovníky prostřednictvím telefonu na čísle: 725 907 429 nebo
elektronicky na e-mailu: tpkarlovarsko.svetlozs@seznam.cz.
Bližší informace najdete na webových stránkách spolku Světlo Kadaň, z.s.
www.svetlokadanzs.cz.
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