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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• svoz odpadu
• rada města
• strom roku

• hovory s občany
• skauti přijímají nové členy
• hasiči informují

MěÚ

rada města

14. zasedání rady města ze dne 22. července 2021:
• souhlasí se stavbou dle studie zasněžování běžeckých tratí Jahodovka – Boží Dar
(retenční nádrž)
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč útulku Bruníkův kočičí spolek
Bezblešek, z.s. se sídlem Karlovy Vary, Západní 1402/67
• ukládá OHS zajistit znalecký posudek na objekt dolní stanice sedačkové lanovky
a připravit výběrové řízení k prodeji
15. zasedání rady města ze dne 27. července 2021:
• schválila pořádání hromadné sportovní akce – závod horských kol Czech Downhill
Top On Trail cup Klínovec 2021 ve Skiareálu Klínovec a jeho blízkém okolí,
pořádaný ve dnech 31.7.-1.8.2021 za podmínek uvedených v souhlasu s pořádáním
akce od společnosti Lesy Jáchymov s. r.o. Celý závod i přípravy na něj se bude řídit
aktuálním nařízení vlády a bude respektovat aktuální situaci. Zázemí závodu i celý
jeho průběh bude splňovat veškeré hygienické požadavky.
16. zasedání rady města ze dne 4. srpna 2021:
• souhlasí se změnou stavby před jejím dokončením „Rozšíření stávajících lesních
cest“ a pověřuje starostu podepsáním souhlasu
• odkládá do doby schválení změny č. 3 ÚP, a to vynětí části pozemku p.p.č.1548/1
dotčeného stavbou Turisticko – vzdělávacího centra Neklid ze ZPF
• souhlasí s vynětím části pozemku p.p.č.1548/4, 1588/1 a 1588/3 dotčeného
vybudováním manipulačních ploch pro zemědělskou techniku a zemědělskou činnost
ze ZPF a pověřuje starostu podpisem souhlasu. Veškeré náklady s tím spojené hradí
žadatel – Skiareál Klínovec.
• souhlasí jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č.1539 k.ú. Jáchymov s umístěním
dřevěné informační cedule za poplatek 18 864,- Kč ročně dle platného ceníku.
17. zasedání rady města ze dne 18. srpna 2021:
• doporučuje ZM na svém nejbližším zasedání schválit konání místního referenda ve
věci prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jáchymov pro účely výstavby investičního
záměru SkyWalk – stezka v oblacích na Klínovci, a to v termínu konání
parlamentních voleb, tj. 8. a 9. října 2021
• doporučuje ZM schválit finanční dar ve výši 30 tis. Kč pro TJ Jáchymov z.s., se
sídlem nám. Republiky 75, Jáchymov, IČ: 00478962, na zakoupení mobilních branek
• bere na vědomí konání veřejné akce hudební Festival souznění dne 11.9.2021 od
10.00 hod. do 18.00 hod. na soukromém pozemku p.č. 505, lokalita Suchá, k.ú. Léno
• souhlasí s pořízením vlastních fotografií městských objektů Jáchymova – Dívčí skok,
Šlikova věž, Radnice města, Kaple Jana Nepomuckého a celkového pohledu
Jáchymova na výrobu upomínkových předmětů, pro paní Hejhalovou Martinu, se
sídlem Na Vyhlídce 252/5, Loket 357 33, IČO 07184077
• souhlasí s užitím znaku města na plakát k akci – Montánní koncert hornické kapely
„Frisch Glück“ z Annabergu-Buchholz v rámci UNESCO
Zpracovala: Hynková

knihovna

Z města

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 červenec až srpen
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

úterý

10.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

Návštěva DPS 30.9. 2020

13.00 – 16.00 hod.

od 11.00 hod.

Balení knih
V průběhu celého roku je možné využít službu balení knih, ve formátu A5 za 8,- Kč, ve
formátu A4 za 10,- Kč, v září přednostně pro žáky a studenty.

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
skauti

Z města
V sobotu 25. září 2021 proběhne v prostorách bývalého
uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání k uctění
památky politických vězňů, zejména z řad skautů. Letos
se koná již 29. ročník. Tradice ukládá každému
návštěvníkovi uložit na mohylu kámen. Přijďte i vy uctít
památku politických vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen v 11.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
Tomáš Barth
vedoucí střediska

Matrika

vzpomínka

VZPOMÍNKA
9. září 2021 uplyne již rok, kdy zemřel

Mgr. Oldřich Ježek
Tatínku, chybíš nám a stále vzpomínáme.
Milena s dcerami a celou rodinou

MěÚ

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 1.9.2021
od 16.00 hod. v zasedací místností MěÚ
Jáchymov.

oznámení

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
XX. veřejné zasedání Zastupitelstva města
se koná dne 8.9.2021 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov.

PŘEDPLATNÉ 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
8.00 - 17.00 hod.
So, ne
9.00 - 17.00 hod.

PODZIMNÍ SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu 2021 v určených sobotách a hodinách
se uskuteční ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky – včetně
kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné elektrospotřebiče), dále

oznámení

MěÚ

bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce), staré pneumatiky, barvy, oleje
a ředidla. Upozorňujeme, že nebude svážen komunální odpad.
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služeb Jáchymov s.r.o. před domem v určený den svozu pro jednotlivé
ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov je odvezou. Případné vyložení odpadů
v předstihu před domem může být považováno za černou skládku a následně
sankcionováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov.
Žádáme občany o dodržování hodiny a data svozu pro jednotlivé ulice a aby neukládali
nepotřebné věci před datem svozů na chodník a ulice!
Určené hodiny jsou orientační

Strom roku

soutěž

STROM ROKU JDE DO FINÁLE
V srpnu bylo možné navštívit v přízemí radnice výstavu fotografií. Nadace Partnerství
nám zapůjčila bannery všech finálových stromů. Vernisáž nám zpříjemnily děti z místní
MŠ. Také namalovaly obrázky lípy do výtvarné soutěže. Nabízíme vám několik fotografií
z výstavy.
Na 87 777 můžete zaslat : DMS STROM6 30
Hlasování končí 12.9. Všem, kteří naší Dolní popovské lípě zaslali hlas, DĚKUJEME!
Ladislava Kulhavá

skauti

Z města

Z města

hasiči

SRPEN U HASIČŮ
Posledních čtrnáct dní v červenci uspořádalo naše SDH již tradiční letní tábor, pro hasiče
i nehasiče z celé republiky, v rekreačním středisku Čichořice u Chyše. Počasí nám přálo,
a tak se v duchu zachraňme UFO odvíjel tábor v mimozemské galaxii, spousta výletů po
okolí pro získání součástek do kosmické lodě děti opravdu zaujala. Po získání všech
součástek musely sestrojit stroj, který se po rozsvícení přidal do kosmické lodi. Podařilo se
a loď opustila naši planetu. Za poděkování a projev záchrany byl krásný ohňostroj. Když
tábor končil, tak stoupla hladina řeky Střely, jaké jsme měli slzavé údolí. Na příští rok
připravujeme pirátské léto a již se všichni moc těšíme.

hasiči

Z města

Týden po táboře uspořádalo naše SDH pro děti Karlovarského kraje Vzdělávací kurz. Počet
dětí byl omezený a na kurz jsme čerpali dotaci od MŠMT. Pod vedením paní ředitelky
Drahušky Novákové si děti formou hry zopakovaly češtinu a matematiku. Pan Josef Černý
ml. od JSDH Ostrov probíral s dětmi dopravní situace a jak se chovat při dopravních
nehodách a posledním předmětem byla první pomoc, nejdříve teoreticky a poté opět formou
hry. Aby se děti ještě před začátkem školy jenom neučily, tak hrály sportovní a únikové hry.
Předvedly také kreativní výrobu šperků, vytvářely sůl do koupele a vyrobily si sádrové
makety rukou a nohou, které poté maskovaly jako zranění. Čtyři dny utekly jako voda a my
doufáme, že se nám podaří něco podobného uspořádat také příští rok.

Dospěláci také nezaháleli. Zúčastnili se oslav 145. výročí založení SDH Nová Role. Eliška
Krbcová reprezentovala naše SDH na MČR v Ostravě v běhu na 100 m s překážkami
a umístila se v první stovce závodnic.
Jednotka vyjížděla tento měsíc ve spolupráci s Policií k otevření bytu na Žižkově ulici,
odstraňovala vosí hnízdo na zastávce lázně a třikrát u místních občanů. Jedenou vyjížděla
na nahlášený požár pod Kloboukem, kde se jednalo o nenahlášené pálení na zahradě.
Jedenou zasahovala v lázeňském domě Astorie a jedenkráte uklízela vozovku směrem na
Boží Dar po úniku PHM.

Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

Okénko nejen pro děti

omalovánky

omalovánky

Okénko nejen pro děti

Okénko nejen pro děti

hádanka

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
Dnes vám nabízíme město, které je od nás vcelku daleko. Každopádně stojí, díky svým
zajímavostem, za návštěvu.
- město má ve znaku 3 lipany
- v 18. století zde vzniklo mnoho textilních továren. Zanikly v 90. letech 20. století.
- nachází se zde rozhledna Háj, vysoká 36 m
- ve městě žije 13 000 obyvatel
- je často doplňováno do křížovek
Pokud jste nepoznali, odpověď najdete v říjnovém Zpravodaji.
Hádanka na srpen byla opravdu jednoduchá. Určitě jste poznali Boží Dar. Nabízíme vám
několik fotografií tohoto nedalekého města.

Ladislava Kulhavá

akce pro děti

Z města

Mohlo by vás zajímat

kam po základní škole

prevence

Policie ČR
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