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Z města

co se u nás událo

DEN SENIORŮ A DŘÍVE NAROZENÝCH
Někteří to neradi slyší, ale je to tak. 1. října se slaví jejich den. My jsme pro tuto věkovou
skupinu připravili příjemné odpoledne. Celý program moderoval pan Tomáš Barták a jeho
hosty byla paní Lilian Malkina a stále půvabná Naďa Konvalinková. Jejich zpěv a humorné
vyprávění pobavilo při skleničce dobrého vína, piva a samozřejmě také dobrého jídla,
všechny návštěvníky. Atmosféra byla veselá a plná upřímného smíchu.
Akci připravilo IKC Jáchymov a dobroty v podobě zákusků a kanapek paní Monika
Strausová. Věřím, že všichni odcházeli s úsměvem na rtech a těší se na další akci.

rada města

MěÚ

20. zasedání rady města ze dne 30. září 2021:
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2021 dle předloženého návrhu, kde se zvyšují
příjmy o dotace ve výši 792.406 Kč, zvyšují se daňové příjmy o 500.000 Kč, zvyšují
se výdaje ve výši 1.292.406 Kč a provádí se změny mezi paragrafy dle zplnomocnění.
21. zasedání rady města ze dne 7. října 2021:
• schválila ukončení nájemní smlouvy č. 15/13 ve znění všech změn a dodatků
písemnou dohodou ke dni 31.10.2021 mezi Městem Jáchymov a společností Náprava
s. r.o.
• vyslovila souhlas jako vlastník pozemku p.č. 2179, k.ú. Jáchymov s terénními
úpravami v ulici Komenského za těchto podmínek: - Prováděním terénní úpravy
nebude zatížen jiný pozemek ve vlastnictví Města Jáchymov, než který je uváděn
v žádosti – p.č. 2179, k.ú. Jáchymov; - Pozemek zatížený úpravou bude po skončení
prací uveden do původního travnatého stavu a po skončení prací bude předán
vlastníkovi, zástupci MěÚ Jáchymov.
• schválila finanční podporu ve výši 3.000,- Kč pro realizaci projektu Great Walks po
Krušných horách, natáčení jedno dílu cestovatelské série v katastru města Jáchymov.
• vzala na vědomí žádost KÚKK o spolupráci při zajištění informovanosti občanů KK
o podpoře výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
a konstatuje, že zajištění informovanosti občanů bude prostřednictvím Zpravodaje,
zveřejněním na úředních deskách a na webových stránkách města.
22. zasedání rady města ze dne 14. října 2021:
• vzala na vědomí informace o řízení o prohlášení souboru „Stará mincovna a sklepní
prostory“ v Jáchymově za kulturní památku.
• ukládá OHS podat žádost o dotaci z Programu Karlovarského kraje na obnovu
kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na rok 2022.
• schválila na základě provedeného posouzení a hodnocení podaných nabídek dle
návrhu hodnotící komise, cenovou nabídku pro veřejnou zakázku „Výsadba nových
dřevin podél stezky Běhounek“, uchazeče s nabídkou č. 1, PE-REZA, spol. s.r.o.,
Citice 189, 357 56 Citice, IČ: 27 994 741, s nabídkovou cenou 204.750,00 Kč bez
DPH (247.747,50 Kč včetně DPH).
• schválila opravu výtahu (výměna hydraulické jednotky) v DPS za cenu 93.090,- Kč
bez DPH, kterou zajistí firma Výtahy Schmidt+Sohn s r.o. se sídlem Karlovy Vary.
Zpracovala: Hynková

MěÚ

oznámení

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milé maminky,
na 12. listopadu 2021 jsme naplánovali „Vítání občánků“. Pokud tedy máte doma malého
„drobečka“ a chcete se akce zúčastnit, dejte nám o sobě vědět. Formulář k přihlášení najdete
na webu města, anebo si jej můžete vyzvednout v Informačním centru. Formulář, prosím,
odevzdejte v Infocentru Jáchymov nejpozději do 8. listopadu.

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 27.10.2021 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Jáchymov.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XXI. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 3.11.2021 od 15 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Jáchymov.
Placená inzerce

Koupíme byt v Jáchymově

nabídka/poptávka
Zveme Vás do nově otevřené
kavárny

Jsme rodina s malými dětmi a sháníme
byt v Jáchymově či bezprostředním
okolí.
Máte-li sami zájem prodat nebo víte-li o
někom, kdo přemýšlí o prodeji bytu v
Jáchymově, ozvěte se prosím na jeden z
kontaktů níže:

email: jruzick@email.cz
tel.: 733 609 265
Předem děkujeme za každou reakci
Růžičkovi

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

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kotlíkové dotace

Z města

školní noviny

VÝLET NA NOVAKO
Na konci měsíce září nám rodina Novákových opět nabídla možnost zdarma využít jejich
sportovně-rekreační areál NOVAKO na Božím Daru. I přes nepřízeň počasí si děti akci moc
užily a majitelům opět patří velké díky!

Za kolektiv MŠ Eva Hellmich

školní noviny

Z města

ŠKOLNÍ PANDAMET INFORMUJE
Na naší schůzi jsme dostali skvělý nápad vydávat školní
časopis. Vymyslet jeho název nezabralo příliš mnoho času a
z nápadů jsme zvolili ten první - "Není panda jako panda".
Rozdělili jsme si funkce podle našich zájmů a dovedností.
Náš časopis bude mít několik zajímavých rubrik:
Knižní klub, Filmový a seriálový koutek, Dění ve škole,
Kreativní koutek, Foto koutek, Učení není mučení
Rozhovory se zaměstnanci školy, Něco pro zasmání
Soutěže
Za šéfredaktorku jsme zvolili Vendy, která s tímto
nápadem přišla.
Chceš se k Nám přidat? Neváhej a oslov naši šéfredaktorku
nebo kohokoliv ze Žákovského parlamentu.
hádanka

Okénko nejen pro děti

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
•
•
•
•
•

Toto městečko vzniklo v 2. polovině 15. století
Z dálky je vidět typický hrad
Je to oblíbené místo pro pěší, cyklo i motoristy
Natáčel se zde filmový muzikál Balada pro banditu
Žije zde 365 obyvatel

Pokud už víte, vydejte se sem na podzimní výlet.
V říjnovém Zpravodaji jste mohli poznat Přebuz. I toto místo sem láká v sezoně spoustu
lidí.

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.

13.00 – 16.00 hod.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena denně od 10.00 hod. do 16.00 hod. Komentované prohlídky
vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 15.00 hod.
Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy
matrika

Z města

VZPOMÍNKA
Dne 21. listopadu to budou dva roky,
kdy zemřel pan

MILAN MIKULÁŠEK
Za tichou vzpomínku děkujeme
Manželka s rodinou a sestra s rodinou

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. 11. 2021.

Policie České republiky

KŘP Karlovarského kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – KŘP KARLOVARSKÉHO KRAJE
Mezinárodní den seniorů
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na bezpečí
a pomoc této ohrožené a zranitelné skupiny obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů se preventisté z oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní
akce zaměřené na seniory. Během té navštívili několik obchodních center po celém
Karlovarském kraji. Cílem bylo varovat seniory před možnými podvodníky a upozornit je
na možná rizika s tím spojená. Preventisté se snažili seniorům předat co nejvíce potřebných
a důležitých informací spojených s nakupováním v obchodních centrech, ale také seniorům
předali obecné informace o prevenci kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky jako například nákupní tašky
s reflexními prvky, reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní
lupy, ochranná pouzdra na platební karty nebo také letáčky, na kterých mohli najít několik
dalších důležitých preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října
2021, přesto nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme
poskytnout veškeré důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by
měli znát.
Důležité rady a informace, které byste měli znát:
- Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
- Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěrně znáte.
- To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.
- Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.
- Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
- Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.
- Svojí tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
- Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
- Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum narození).
- Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).
Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní.
Dávejte pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání, nemějte strach
a tuto věc okamžitě oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce
nadále. Pokud máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou činnost,
neváhejte kontaktovat oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek, kpt. Bc. Zuzana Týřová

Z města

skauti

Každoročně se v předposlední říjnovou sobotu účastníme na Blatenském vrchu akce
s názvem JOTA-JOTI. Jedná se o celosvětové setkání skautů na rádiových vlnách
a internetu. Loni jsme se fyzicky účastnit nemohli, o to větší radost jsme letos měli ze setkání
s kamarády! Díky technickým nadšencům z karlovarského radioklubu OK1KVK
a Radioklubu OK1RAJ jsme nahlédli do tajů vysílání, sestavování různých elektronických
obvodů a vyzkoušeli si řadu, pro většinu z nás, nových věcí. Za pomoci radioamatérů jsme
provedli spojení se stanicemi z Belgie, Itálie, Německa, Slovenska, Rakouska, Holandska,
Maďarska, Skotska, Polska, České republiky a dokonce i Vatikánu! Zkusili jsme si základy
pájení a sestavili několik jednoduchých elektronických obvodů. Celý den bylo krásně
slunečno, avšak poměrně chladno. Oběd jsme si tedy mohli vychutnat na terase, šli jsme se
projít na Vlčí jámy (v tuto dobu bohužel už bez sněhu) a zahráli si oblíbenou hru
s vysílačkami „Na bobra“. S pomocí detektoru kovů se nám podařilo najít zrezivělou trubku
od starého plotu. Na večer jsme se opět přesunuli do teplé chaty, kde jsme pokračovali
v pájení a vysílání – každý podle svého zájmu. Akce je každoročně jiná a to nás na ní baví.
Těšíme se zase na příští rok!
Další informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie
z této i dalších akcí pak na arnikajachymov.rajce.net
Tomáš Barth, vedoucí střediska

Do našeho skautského oddílu PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY (2.-5. třída ZŠ). Máš rád
přírodu, výzvy, rád zkoušíš nové věci, rád tvoříš a vyrábíš? SKAUTING to jsou kamarádi,
příroda, hry, zábava, dobrodružství, samostatnost i práce v týmu. Schůzky máme každý
čtvrtek (kromě prázdnin) 17:00 - 18:30 hod. v klubovně v budově zdravotního střediska
(mateřské školy).
Pro více informací si napiš na arnikajachymov@centrum.cz
Těšíme se na Tebe!

hasiči

Z města

Tak jak jsem psala v minulém čísle, družstvo žen a družstvo mužů zakončily svou letošní
sezonu v Nejdku na pohárové soutěži o plaketu sv. Floriána. I přes covidovou situaci se zde
sešla spousta družstev z okolí Karlovarska a také přespolní. Na závody odjela letos opravdu
dvě kompletní družstva. Ženy se probojovaly po několika bramborových místech na bednu.
Obsadily třetí místo a za sebou nechaly týmy jako jsou Dalovice, Nová Role. Chlapi měli
v letošní sezoně kompletně mužský tým a v Nejdku se umístili na pátém místě ve velmi
silné konkurenci.

V neděli 26.9. se konal krajský běh na 60 m s překážkami a na 100 m s překážkami – dorost.
V přípravce patřila první dvě místa našim klukům a to Emílkovi Plačkovi a druhé místo
Pepíčkovi Repiskému. První místa jsme měli také v kategorii starších, kde druhé místo
obsadila v kategorii dívek Pavla Peteříková a za chlapce Tomáš Mrhálek. Závodilo se také
v běhu na 100 m s překážkami v dorostenecké kategorii a tady jsme měli také svá želízka.
Na sv. Václava se běžel závod TFA (Nejtvrdší hasič přežije). Zde se nám také dařilo.
V kategorii ml. dívek se na 4. místě umístila Johana Mikulášková a v kategorii chlapců si
3. místo odnesl Dominik Jiroch. V kategorii starších žáků se na 2. místě v kategorii dívek
umístila Zuzanka Nguyen, v kategorii chlapců na 2. místě Erich Krýsl a na 3. místě Tomáš
Mrhálek. Obsazeny jsme letos měli i kategorie žen a mužů a to také našimi členy. Na
2. místě v kategorii žen se umístila Lucie Mrhálková a na 3. místě Jana Plačková. V kategorii
mužů obsadil krásné 2. místo Josef Repiský a na 4. místě se umístil Josef Fišer.

Z města

hasiči

3. října se konala závěrečná soutěž dětské
Krajské ligy na Březové u Sokolova. Závodilo
se ve štafetě 4x 60m a v požárním útoku. Pro
1. místo a nejlepší štafetu si doběhla štafeta ve
složení Pavla Peteříková, Jitka Kneiflová, Erich
Krýsl a Tomáš Mrhálek. Celkově obsadilo
družstvo krásné třetí místo. Víkendy 8.10. –
10.10. a 16.10 – 17.10 patřily Krajskému
Rescue Campu. I zde jsme měli zastoupení
7 členů. Mládežníci se učili první pomoci,
zkoušeli si vyprošťování z auta, pořadovou
přípravu,
měli
spoustu
zajímavých
a interaktivních her zaměřených na záchranu
v krizových situacích. Nyní se oddíl mladých
hasičů připravuje na závod branné všestrannosti a štafetu požárních dvojic. Na svůj branný
závod se připravují také dorostenky a dorostenci. V říjnu se ještě dorostenci zúčastní
Českého halového závodu v běhu na 100 m s překážkami.

Členové jednotky pomáhali při uskutečnění Farmářských trhů, všech akcí spojených
s požární tématikou. Prováděla se opět školení jednotky, a to jak na vlastní základně, tak
také na stanici HZS. 16.10.2021 se
zúčastnili pan Plaček a pan Mikulášek
prvního slavnostního setkání Krajských
historických praporů SDH. Obdrželi jsme
nové stuhy. V měsíci říjnu k uzávěrce
Zpravodaje jednotka vyjížděla jednou na
požár manipulačního vozu, jedenkrát na
otevření bytu, jedenkráte na úklid vozovky
po dopravní nehodě, jedenkrát prováděli
členové asistenci při přistávání vrtulníku a
třikrát likvidovali vosí hnízda.

strom roku

Mohlo by vás zajímat

STROM ROKU
V několika předchozích číslech Zpravodaje jste mohli sledovat, jak si vede v anketě Strom
roku naše Dolní popovská lípa. Během srpna se na radnici uskutečnila výstava fotografií
všech 12 finalistů.
V září se v Brně sešli nominující s organizátory z Nadace Partnerství. Navštívili jsme
ekologické centrum a samotné vyhodnocení proběhlo na brněnské hvězdárně. Příjemným
zpestřením bylo vystoupení skupiny Progres2.
Naše lípa se umístila na 7. místě, prvenství získala Zpívající lípa z Telecí. Tuto lípu jsme
osobně obdivovali při zpáteční cestě z Brna. Na oplátku přijeli k nám do Jáchymova její
zástupci a přivezli sazenici vítězné lípy velkolisté. Společně jsme ji zasadili 17.10. ve
Šlikově parku.
Samozřejmě jsme nemohli vynechat procházku na Popov a zde naši hosté obdivovali
všechny památné stromy. A právě zde vznikl nápad, že příští rok přihlásíme břízu, která si
také určitě zasluhuje pozornost.
Ladislava Kulhavá

Z města

sport

LUCKA A BARELLO 2021
Mistryně oblasti je opět z Jáchymova
Lucka a Barello v letošním roce vzorně reprezentovali naše město i celý Karlovarský kraj.
V drezurních úlohách stupně L se jim dařilo získávat vysoká procenta a nejednou dokázali
porazit soupeře mnohem zkušenější a starší. Díky své píli a odhodlání dokázali vybojovat
první místa i mezi profesionálními jezdci. Svými vyrovnanými výsledky se kvalifikovali
i do několika prestižních celorepublikových soutěží a obdrželi BRONZOVÝ výkonnostní
odznak za vynikající sportovní výsledky. V Národním drezurním poháru si vyjeli 2. místo,
na MČR ve Zduchovicích skončili na velmi pěkném 6. místě ze šestnácti, kde je od 4. místa
dělily pouhé 0,2 % (jedna zpackaná pirueta).
V sobotu 16. října obhájili titul Mistra Karlovarské oblasti v kategorii děti na velkých
koních. Gratulujeme a ať Ti koně jdou!
Jezdectví je velice drahý sport a neobešel by se bez finanční pomoci. Za tu velice děkujeme
Městu Jáchymov a Karlovarskému kraji.

advent 2021

Z města

