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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• prevence na horách
• omezení otevírací doby MěÚ
• ceník za odvoz odpadu

• školní noviny
• registrace očkování
• knihovna mimo provoz

MěÚ

oznámení

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV – omezené úřední hodiny
Pondělí a středa
9.00 – 11.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2021
Velikost
nádoby

Svoz
1 x týdně

Svoz
1 x za 14 dní

Svoz
38 x ročně

Svoz
2 x týdně

80 l
120 l

2.246,2.791,-

1.623,2.088,-

1.935,2.440,-

-

240 l

4.985,-

3.576,-

4.291,-

-

660 l

15.019,-

11.251,-

13.033,-

-

1100 l

30.908,-

17.640,-

23.076,-

49.354,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní:
38 x ročně:

svoz v sudé týdny
zahrnuje svoz: od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně

SPLATNOST OD 1. 1. 2021 DO 15. 2. 2021 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2021 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo frekvence
svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to k 30. 6. a 31. 12.
běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se o změnu v souvislosti
s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu nebo zvýšením frekvence
svozu.

rada města

MěÚ

23. zasedání rady města ze dne 26. listopadu 2020:
• schválila finanční příspěvek na rok 2019 pro společnost Světlo Kadaň, z.s.
IČ 65650701, se sídlem Husova 1325, Kadaň ve výši 15.000,- Kč, a to formou
účelové neinvestiční dotace
• odkládá do příštího jednání RM umístění a realizaci stavby „Jáchymovský potok –
Prodloužení trubního přivaděče MVE“ na pozemcích ve vlastnictví Města Jáchymov
a to p.p.č. 316/6 a 612/2, oba v k.ú. Horní Žďár u Ostrova
• doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu na pečovatelské služby DPS v roce
2021 se společností Res Vitae, z. s.
• schválila Smlouvu o zabezpečování veřejných potřeb, uzavřenou mezi Městem
Jáchymov a spol. Služby Jáchymov, s r.o., za cenu 8.400.000,- vč. DPH, s účinností
od 1.1.2021 a zároveň pověřuje místostarostu podpisem smlouvy. Tato smlouva
nahrazuje smlouvu ze dne 10.1.2019
• doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu – Podpora rozvoje
venkova, podprogramu – DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací na
projekt „Rekonstrukce komunikace ul. Palackého, II. Etapa, Jáchymov“. Výše žádané
dotace je 10 mil. Kč
• doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu – Podpora rozvoje
venkova, podprogramu – DT 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku na projekt „Víceúčelové sportoviště Mariánská“.
Výše požádané dotace je 2 mil. Kč
24. zasedání rady města ze dne 10. prosince 2020:
• souhlasí s umístěním a realizací stavby „Jáchymovský potok – Prodloužení trubního
přivaděče MVE“ na pozemcích ve vlastnictví Města Jáchymov a to p.p.č. 316/6
a 612/2 oba v k.ú. Horní Žďár u Ostrova. Stavba bude provedena dle požadavku Lesů
Jáchymov, s. r.o. ze dne 3.12.2020. Po zhotovení díla dojde podle skutečného
zaměření stavby ke zřízení věcného břemena, cena za zřízení dle sazebníku úhrad činí
80,- Kč/bm a plocha dotčená prováděním stavby bude uvedena do původního stavu
• schválila bezplatné zapůjčení kostýmu Šlika na 23.12.2020 k připomenutí narození
zakladatele našeho města
• schválila Dodatek č. 5 k Mandátní smlouvě č. 1/2013, uzavřený mezi Městem
Jáchymov a spol. Marius Pedersen, a.s. se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové
• schválila zapůjčení kostelíku na Suché dne 30.12.2020 za účelem uskutečnění
sváteční mše
25. zasedání rady města ze dne 22. prosince 2020:
• schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jáchymov a spol.
AZ SANACE a.s., se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 250 33 514, na
změnu ceny díla stavby Rekonstrukce opěrné zdi, Stará Mincovna, Jáchymov.
Z důvodu věcných změn a méněprací dochází ke snížení ceny Smlouvy o dílo
o 1.720.872,94 Kč bez DPH, nová cena díla činí 5.968.444,45 Kč bez DPH

MěÚ

rada města

• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jáchymov a Borry
Build s. r.o., se sídlem Třešňová 1739, 432 01 Kadaň, IČ 042 44 320, na změnu ceny
díla stavby Rekonstrukce venkovního schodiště radnice v Jáchymově – I. etapa.
Z důvodu věcných změn a méněprací dochází ke snížení ceny Smlouvy o dílo o 612,Kč bez DPH, nová cena díla činí 343.476,24 Kč bez DPH
• neschválila poskytnutí 2 parkovacích míst za úplatu na nově vznikajícím parkovišti
v ul. Palackého z důvodu nedostatečného počtu míst, tak aby mohlo být v tomto
režimu vyhověno všem občanům žijícím v této ulici
• schválila termíny pro konání svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ Jáchymov pro
rok 2021
Zpracovala: Hynková

Máte zájem vydat článek?
Článek by neměl přesahovat 1 stranu A4, velikost písma 14.
Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.
Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do článku, pošlete je v příloze
zvlášť v co nejlepší možné kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.
Článek pošlete na e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. v měsíci.
Články došlé po uzávěrce nebudou zveřejněny!

knihovna

Z města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
Z důvodu nemoci do odvolání zavřeno.
Aktuální stav sledujte na webových stránkách
knihovny a na facebooku. Případné dotazy
prosím zasílat na e-mail: info@mkjachymov.cz.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Z důvodu vládního nařízení DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENO.

COVID 19

Očkování – registrace

Z města

školní noviny

PODĚKOVÁNÍ NADACI ST. JOACHIM
V pondělí 11. 1. 2021 osobně předaly zástupkyně nadace St. Joachim notebooky do dvou
rodin. Naši tři žáci využijí notebooky k distanční výuce. Vím, že takto nadace pomohla ještě
dalším dvěma rodinám. Děkuji tímto Ladě Baranek, B. A. za zprostředkování a zajištění
notebooků pro naše žáky, kteří řeší nelehkou situaci během distančního vzdělávání. Vážíme
si této spolupráce a pomoci.
Mgr. D. Nováková, ŘŠ

ZIMA VE ŠKOLCE
Leden je v mateřince ve znamení sněhu a zimních radovánek. Každý den vyrážíme ven
a užíváme si sněhové nadílky. Nejmladší děti ze třídy Sluníček se chodí klouzat na kopeček
hned vedle školky a velmi aktivně při tom trénují nožky. Berušky si užívají dlouhého sjezdu
v úvoze u dětského hřiště a nejstarší Kytičky vyráží na velký kopec až za kostel svatého
Jáchyma. Ze sněhu máme všichni náramnou radost!
Za MŠ Eva Hellmich

okénko nejen pro děti

Ostatní

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Myslím, že dnes bude poznat město opravdu lehké...
- první písemná zmínka je z 1. poloviny 13. století
- na hradě často pobýval Karel IV.
- od r. 1949 je zde přírodní divadlo
- natáčel se zde film Vlak dětství a naděje
- název města je stejný jako část těla
V příštím Zpravodaji opět najdete odpověď a fotografie.
V lednovém čísle jste měli možnost poznat NEJDEK. Město není daleko, tak jej můžete s
rodinou navštívit.

Ladislava Kulhavá

Policie ČR

prevence

CHYSTÁTE SE NA HORY?
PŘEČTĚTE SI PÁR NAŠICH PREVENTIVNÍCH RAD.
Policisté Karlovarského kraje by rádi
varovali návštěvníky hor před hrozícím
nebezpečím, neboť i zde jim hrozí určitá
rizika.
Před jízdou do horských oblastí si nejprve
zjistěte povětrnostní podmínky v dané
oblasti.
Mnoho
horských
oblastí
a jednotlivých měst má již na svých
internetových
portálech
aktuální
meteorologické zprávy případně web
kamery přímo z dané oblasti. Pokud na
horách panuje nepříznivé počasí, raději
vůbec nevyjíždějte.
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně
mějte i náhradní variantu. V krásném
počasí se může stát, že oblast bude již
přeplněna turisty a nebude zde možné ani
zaparkovat.

Při pohybu na horách se držte vyznačených
tras a dodržujte řádně místní dopravní
značení v dané oblasti. Vždy u sebe mějte
nabitý mobilní telefon, abyste si v případě
potřeby mohli zavolat pomoc. I použití
reflexních prvků je na horách důležité,
neboť správný sportovec i turista se řídí
pravidlem “Vidět a být viděn“.
V případě zimních sportů používejte
kvalitní vybavení určené pro jednotlivé
sporty.
Můžete
tak
předejít
nepříjemnostem s výstrojí či nebezpečí
úrazu. Při jízdě na lyžích či snowboardu
mějte ochrannou přilbu, ochranu očí
i páteře.

Do hor se však nevydávejte bez kvalitní
zimní výbavy vašeho vozidla. Což
znamená povinné zimní obutí, řetězy,
případně lopatu na vyproštění vozidla.
Auto mějte vždy dostatečně natankované.
V případě, že někde uvíznete, si můžete
alespoň přitopit, než pro Vás dorazí pomoc.
Vozidla parkujte jen na vyznačených
místech. Své věci nenechávejte volně
viditelné a své sportovní vybavení
nenechávejte bez dozoru, abyste se nestali
obětí krádeže. Věci odkládejte jen tam, kde
je máte na dosah a na dohled či na
zabezpečená a hlídaná místa provozovatele
zařízení.
Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie

třídíme na sněhu

Třikoše

DAVY TURISTŮ MOHOU NA HORÁCH TŘÍDIT ODPADY DO
SPECIÁLNÍCH TŘIKOŠŮ
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel
například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství odpadu odhozené
mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady
nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo
u výdejních okének.

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu

Sedm desítek designových „třikošů“
doplnilo v horských resortech od
loňského roku síť tradičních velkých
barevných kontejnerů na třídění odpadů.
Menší speciální koše na plasty, papír
a směsný odpad jsou díky projektu
společnosti
EKO-KOM
s názvem
Třídíme na sněhu umístěny přesně tam,
kde vzniká odpad z obalů, ale kam se
zároveň nedostanou těžká svozová auta.
Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve
spolupráci s
lyžařskými areály
například skútry nebo rolbami.

Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou téměř celé včetně
výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc
vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám. Před
uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo na
hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše
kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných horách, Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných
třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a moravských
horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes dvacet
dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, protože jakmile
to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech promo akcemi
a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace o třídění na
horách na Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“
Lucie Müllerová: tisková mluvčí EKO-KOM

COVID 19

senior 80+

TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE
V pátek 15. ledna 2021 začala registrace
seniorů 80+ k očkování proti COVID-19.
Kraj nabízí asistenční linku.
Karlovy Vary (14. 1. 2021) Od 15. ledna
2021 se budou moci senioři starší 80 let
registrovat v centrálním rezervačním
systému
státu:
https://crs.uzis.cz/.
Prostřednictvím systému jim bude
rezervován termín a místo provedení
očkování. Karlovarský kraj chce usnadnit
registraci lidem, kteří ne vždy mají přístup
k internetu a potřebnou uživatelskou
zkušenost, a zřídil proto asistenční linku
80+ pro telefonickou pomoc s registrací.
Zároveň se kraj obrací na rodiny seniorů,
aby s registrací a dalším postupem
pomohly.
Krajská asistenční linka pro pomoc
s registrací na očkování pro seniory starší
80 let má telefonní číslo 607 600 017
(obvyklá cena volání podle tarifu) a bude
v provozu denně od 8:00 do 18.00 hodin.
„Senioři ve věku 80+ jsou velmi
zranitelnou a rizikovou skupinou a my jim
musíme co nejvíce zjednodušit přístup
k očkování. V první řadě se s prosbou o
pomoc obracíme na rodiny seniorů, jejich
vnoučata, dcery a syny, kteří se orientují na
internetu a zvládnou své babičky a dědečky

i ostatní příbuzné starší 80 let do systému
zaregistrovat, a poté jim zarezervovat
termín a místo očkování. Pokud ale budou
provádět senioři registraci sami, chceme
jim být co nejvíce nápomocni. Proto kromě
státní informační linky 1221, kde jsou
k dispozici veškeré informace a pomoc
s registrací, zřizujeme krajskou asistenční
linku. Operátoři zodpovědí základní dotazy
k vakcinaci a pomohou buď volajícího
navést, aby registraci provedl sám, nebo
mohou přímo zaregistrovat a upřesnit další
postup,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.
Informace o vstupu do centrálního
rezervačního systému, číslo krajské
asistenční linky 80+ a další informace
Karlovarský kraj zveřejní na svém
informačním portálu a webech nemocnic,
na facebookové stránce, prostřednictvím
ostatních sociálních sítí. Obešle údaji také
starosty obcí Karlovarského kraje,
poskytovatele sociálních služeb, kteří
pracují se seniory, letáky s telefonními
čísly budou k dispozici na odběrových
místech. Zároveň krajský úřad vyčlení
z řad svých zaměstnanců operátory pro
asistenční linku, podobně jako je tomu
v případě zajištění chodu call centra pro
objednávání odběrů.

Popis registrace do rezervačního systému:
1.
V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému.
2.
Na stránce https://crs.uzis.cz/ zadáte své, případně kontaktní (dcera, syn, jiný rodinný
příslušník) telefonní číslo.
3.
Obdržíte formou sms PIN, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla)
4.
Nyní můžete vyplnit registrační formulář (jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní
pojišťovna, adresa, e-mail, preferované očkovací místo, zdravotní stav)
5.
Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na „odeslat žádost“.
6.
Jestliže se zobrazí PIN 2 a možnost pokračovat v rezervačním systému (v novém okně),
pokračujte v rezervaci (znamená to, že skupina 80+ je již na řadě).

senior 80+
7.

COVID 19

Pokud ne, vyčkejte na obdržení PIN 2 na své telefonní číslo (může trvat i několik dní).
PIN bude doručen, jakmile bude schválena cílová skupina, do které spadáte.

Rezervace termínu očkování:
1. Na stránce www.reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své
rodné číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce) a druhý PIN, který jste obdržel na svůj
mobilní telefon. Na tento jsou občané směrováni po vyplnění registrace a na vyzvání.
Samostatným přístupem přímo na tento web rezervaci nelze provést.
2.
Vyberete očkovací místo, následně vyberete datum a čas rezervace.
3.
Termín 2. očkovací dávky (pokud se jedná o vakcínu, kde je třeba očkovat dvěma
dávkami) se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas.
4.
Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na „rezervovat“ a vyčkáte na zobrazení
potvrzení o platné rezervaci. Pokud jste vyplnili email, obdržíte potvrzení o platné
rezervaci i emailem.
Kontakt:
Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje:
tel.: +420 354 222 130 mobil: +420 736 650 308, e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz,
www.kr-karlovarsky.cz

INZERCE ve
Zpravodaji města

PŘEDPLATNÉ

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).

lze domluvit v Informačním centru
Jáchymov tel.: 353 811 379

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%

Jáchymovského zpravodaje

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 omezené pracovní
době.
po, st
8.00 - 16.00 hod.
út, čt, pá
8.00 -15.00 hod.
svátky, soboty, neděle zavřeno
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