JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník 56

o DUBEN

2021

o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• školní noviny
• zasedání zastupitelstva
• rada města

• rozhýbejme město společně
• zápis do ZŠ a MŠ
• svoz odpadu

MěÚ

rada města

4. zasedání rady města ze dne 4. března 2021:
• schválila zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku „Opravy
místních komunikací v Jáchymově a ukládá OHS vyhlášením veřejné zakázky
• schválila nabídku pana Jiřího Pavlíka na restaurování 3 ciferníků věžních hodin na
budově radnice v Jáchymově za cenu 65.000,- Kč bez DPH. RM pověřuje OHS
vystavením objednávky
• souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje OBNOVA
A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH
OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ na akce: A. Kostel Všech svatých – 1. etapa opravy a obnovy falešného hrázdění, sanační a konzervační práce - dřevo, zdivo;
B. Měšťanský dům č.p.8 – Statické zajištění (1. fáze) měšťanského domu včetně s tím
spojených navazujících prací, jako je provedení průzkumu a zajištění veškerých
dochovaných maleb, záchrana stávajících dřevěných záklopových stropů
• ukládá OHS podat žádost o dotaci na instalaci veřejného servisního cyklostojanu
5. zasedání rady města ze dne 18. března 2021:
• schválila finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5.000,- Kč, pro společnost MAS
Krušné hory o.p.s,, se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov, na akci „Čištění řeky Ohře“,
v případě uskutečnění akce
• bere na vědomí podání žádostí o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje Program pro
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické
infrastruktury v Karlovarském kraji, na akci Umístění servisního stojanu na místní
cyklotrase č. 2005 – Jáchymov
• ukládá OHS pokračovat v přípravě v projektu na instalaci elektro nabíjející stanice
pro cyklisty, a to na cyklostezce, na Mariánské a u radnice
• schválila poskytnutí finančního daru na zakoupení autokamery zn. LAMAX T10 za
cenu 4.123,- Kč vč. DPH, pro potřeby Policie ČR Jáchymov
• souhlasí s podáním žádostí o dotace z programu KK na volnočasové aktivity
v Jáchymově, na kulturní aktivity v Jáchymově a na vybavení JSDH novou
termokamerou
• ukládá tajemníkovi oslovit 5 firem na zřízení nových webových stránek města
• ukládá OHS zadat projekt k odstranění zbytku objektu čp. 283 na nám. Republiky
v Jáchymově a zajištění statického posouzení komunikace směrem B. Němcové
a domu čp. 284 Jáchymov

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 14. 4. 2021 od 15 hodin se koná na MěÚ Jáchymov XVIII. veřejné zasedání
Zastupitelstva města.
Zpracovala: Hynková

oznámení

MěÚ

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu 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 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
sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov.
Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

10.4.2021

800 - 900

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

10.4.2021

900 - 1000

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

10.4.2021

1000 - 1200

Na Valech, Jánský Vrch, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá
Boženy Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

10.4.2021

1200 – 1400

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

17.4.2021

800 - 900

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

17.4.2021

900 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

17.4.2021

1000 - 1100

K Lanovce, Palackého

17.4.2021

1200 - 1400

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

24.4.2021

800 - 1000

Mariánská

24.4.2021

1000 – 1100

Nové Město

24.4.2021

1100 - 1400

Suchá

Dodržujte hodiny a data svozu pro jednotlivé ulice a neukládali věci před datem svozů na chodník a ulice!

Matrika

vzpomínka

VZPOMÍNKA
Dne 25. dubna by oslavila své 70. narozeniny
naše milovaná maminka a babička,

paní Marie Drápalová.
Nikdy nezapomeneme.
S láskou syn Josef a
dcery Simona a Monika s rodinami

VZPOMÍNKA
Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, bratr,
tchán, dědeček a pradědeček

pan Miroslav Novotný
zemřel v pondělí 1. března ve věku 69 let.
Nikdy nezapomeneme.

VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, bratr, tchán,
dědeček a manžel

pan Miloš Čabín
zemřel ve středu 10. března ve věku
nedožitých 72 let
Děkujeme za tichou vzpomínku, nikdy
nezapomeneme.
Zarmoucená rodina

vzpomínka

Matrika

VZPOMÍNKA
Zdravíme všechny známé, kamarády a
všechny, co mají v srdíčku a v mysli našeho
tátu, tatínka, manžela

pana Josefa Kusovského
rozloučení s jeho osobou se uskuteční, jen co
to bude možné a až se rozvolní tento bláznivý
systém. Datum a místo rozloučení dáme
dopředu vědět.
PS: Všem moc děkujeme za kondolence
S úctou rodina Kusovských

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
3/4 stránky
1/2 stránky
1/1 stránky

200,- Kč + 21% DPH,
600,- Kč + 21% DPH,
400,- Kč + 21% DPH,
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

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 IKC) nejhezčí kamínek
a svou odměnu obdrží i majitel nejvíce namalovaných kamínků.

KAMÍNKY

Rozhýbejme město společně

ČÍM MALOVAT?
Kamínky namalujte akrylovými barvami a akrylovými fixy. 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

školní noviny

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Na základě metodického doporučení MŠMT čj.: MSMT- 6651/2021-1 organizuje škola
zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis proběhne pouze distančně předáním
dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského
zařízení) příslušné škole.
Konkrétní podmínky zápisu:
na stránkách školy, www.zsjachymov.eu, budou k vyplnění, tisku a podpisu rodičů
formuláře:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky
Zápisní list
Informace k organizaci
Podání žádosti:
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo
v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID7dvmpmt)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou (doporučeně)
4. osobní podání – tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
dne 06. 4. 2021 od 12 do 15 hodin, náhradní termín 13. 4.2021 od 14:00 do 16:00 hodin
Některým z výše uvedených způsobů je nutno zaslat škole tuto dokumentaci:
1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. Žádost o odklad
(doloženou potvrzením lékaře a doporučujícím stanoviskem Pedagogicko-psychologické
poradny). Pokud rodič žádající o odklad nebude mít zatím platné doporučení PPP
k dispozici, bude přerušeno správní řízení a do 31. 5. 2021 bude toto rodiči doloženo škole.
2. Kopii rodného listu dítěte
3. Souhlas druhého zákonného zástupce (lze nahradit podpisem obou zákonných zástupců
dítěte na Žádosti o přijetí).
4. Zápisní list – v případě, že nemáte možnost si vytisknout formuláře a pořídit si kopie
dokumentů, bych doporučovala osobní podání k rukám ředitelky. Ve škole Vám
tiskopisy předáme k vyplnění a dokumenty okopírujeme.
Podání dokumentace potřebné k zápisu je nutno doručit nejpozději do 30. dubna 2021!
Po ukončení mimořádných opatření je možné uspořádat motivační setkání budoucích
prvňáčků ve škole, aby se seznámili se školním prostředím a učiteli.
Děkuji všem za trpělivost a pochopení pro řešení současné mimořádné situace.
Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy
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Z města
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KRITÉRIA A INFORMACE K
MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022

školní noviny

ORGANIZACI

ZÁPISU

DO

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů stanovuje ředitelka ZŠ M.C.-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov,
příspěvková organizace, vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy. V souvislosti
s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, se
upouští od některých tradičních postupů a zápis se organizuje bez osobní přítomnosti dětí
ve škole. Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte
(včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné mateřské škole.
Zápis do MŠ:
K zápisu jsou nutné tyto dokumenty: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
s lékařským potvrzením o očkování dítěte, Zápisní list, rodný list dítěte nebo jeho kopie,
občanský průkaz zastupujícího zákonného zástupce dítěte nebo jeho kopie, doklad o svěření
dítěte do péče (u pěstounů apod.).
Vyplněné dokumenty je možné předat do mateřské školy od 2. 5. do 12. 5. 2021 jedním
z těchto způsobů: - dálkově s digitálním podpisem do datové schránky školy (ID7dvmpmt)
- dálkově e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
fiedlerova@zsjachymov.eu
- prostřednictvím České pošty doporučeně na adresu Mateřská škola, Dukelských hrdinů
1031, 362 51 Jáchymov
- do schránky mateřské školy (v budově zdravotního střediska po pravé straně s nápisem
ZÁPIS
- osobním podáním v pondělí 3. 5. 2021 od 8:00 – 12:00 hod. a ve čtvrtek 6. 5. 2021 od
14:45 – 16:00 hod.
Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou stáhnout ze stránek
www.zsjachymov.eu v sekci MŠ „akce“ nebo vyzvednout přímo v MŠ v týdnu 12. – 16. 4.
2021 od 6:00 do 16:00 hodin.
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Základní kritéria:
1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu.
2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po
nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy.
Doplňkové kritérium:
Do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Jáchymově a částech obce
(Mariánská, Nové Město, Suchá a Vršek).

školní noviny
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Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani
nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé
kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti
let.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do
mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem,
pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.
Doplňující informace
1. O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení,
které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
3. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na nástěnkách
v mateřské škole a webových stránkách www.zsjachymov.eu
4. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou
zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno.
5. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí,
a to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst.
3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před vydáním
rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí
v termínu určeném ředitelkou ZŠ M.C.-Sklodowské a MŠ Jáchymov, příspěvková
organizace.

---------------------------------------------------COVID A JINÁ STRAŠIDLA
Žáci osmé třídy Základní školy Marie Curie-Sklodowské dostali za úkol popsat Covid jako
strašidlo, případně o něm napsat pověst. Postupně otiskneme několik textů, které čtenáře
Jáchymovského zpravodaje v těžkých dobách jistě pobaví a poučí. A snad i trochu rozptýlí
obavy z mediálních prognóz, že české děti při distanční výuce hloupnou. Ty jáchymovské
zatím ne, jak se zdá.
Markéta Kořená

Covid a jiná strašidla

školní noviny

Co vidí, to napadne
Simona Šírová
Příspěvek do encyklopedie strašidel
Kovid, někdy psáno Covid (původ jména: co vidí,
to napadne) je strašidlo malého vzrůstu z rodiny
virů. Pouhým okem ho neuvidíte, ale je to pěkná
potvora. Pochází z východní Asie, časem se ale
rozšířil do celého světa. Někdy se můžeme setkat
i s variantou Kovídek. Zní to sice krásně, asi jako
medvídek, ale nenechte se zmást, protože je to fakt
mrcha zákeřná a určitě se s vámi nebude mazlit. Má
kulaté, rudě zbarvené tělo. Zdánlivě připomíná
masážní míček, ale rozhodně si s ním nezahrávejte.
Kovid je bezhlavý a bezhlavě se i chová, napadá
každého na potkání. Jakmile mu zkřížíte cestu, tak
se na vás vrhne svými přísavkami, kterých má po
celém těle snad na tisíc, a začne vám rozežírat hlavně nosní sliznici a plíce. Pozor na něj,
pracuje ve velkých bandách, nikdy na vás nezaútočí sám. Slabší jedince za pár dní oslabí
natolik, že umřou. Silnější jedinci boj s ním vyhrajou, ale můžou mít následky: většinou se
jim špatně dýchá a ztratí čich a chuť. Poslední dobou se vyskytuje i ve zmutovaných
podobách.
Pověst o nevěřícím Florianovi
To vám v jedné krušnohorské vesničce žil jeden chlapík, jmenoval se Florian. A tenhle
Florian na tuhle bestii vůbec nevěřil. To vám bylo samé chichi a chacha a žádný Kovid
neexistuje. A ta příšera se to jednoho dne dozvěděla a vůbec se jí to nelíbilo: „Tak ty na mě
nevěříš, chlapíku? Tak já ti ukážu, co dokážu.“
Netrvalo to dlouho a Florianovi vyschlo v hrdle a dostal chuť na pivo. A tak se vydal
s bandou kamarádů k jednomu z nich. Tajně, protože v celé zemi tehdy panoval zákaz a lidi
se moc nesměli stýkat. I putyky byly zavřené. V domě u kamaráda panovala veselá nálada,
chlapci si prolévali hrdla a asi už správně tušíte, že si tady na Floriana Kovid počíhal. Udělal
hop a skočil mu přímo do nosu. A rovnou celá stovka těchhle malých příšer.
Druhý den Floriana šimralo v nose a kýchal a pšíkal, a jak se potvory prodíraly jeho tělem
dál, tak mu teklo z očí, když mu vlezly do očí, pálilo ho na hrudi, když mu vlezly na
průdušky, a kašlal a smrkal a běsnil a nemohl popadnout dech, ztratil čich a chuť k jídlu.
Dokonce i chuť na pivo ho přešla. Pořád ale odmítal připustit, že Kovid existuje.
A tak pátého dnes strašidlo zaútočilo ještě víc a Florian dostal tak silnou horečku, že vám
úplně hořel – a nakonec shořel na uhel.

omalovánky

Okénko nejen pro děti

Okénko nejen pro děti

hádanka

POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
I dnes pro vás máme námět k pěknému výletu...
- první zmínky o tomto místu - osadě, jsou z roku 1341
- byl zde vybudován vodní kanál Dlouhá stoka, sloužil pro cínové doly
- na vrcholu 777 m n.m. můžeme navštívit zajímavou rozhlednu
- v roce 2019 získala obec ocenění Vesnice roku
- v současnosti zde žije přes 700 obyvatel
Na správnou odpověď a fotografie se můžete těšit v květnovém Zpravodaji
V březnovém čísle jste určitě poznali obec KYSELKU. Nabízíme několik fotografií,
tentokrát nikoliv z fotoaparátu autorky. Nařízení vlády znemožnilo místa osobně
zdokumentovat.
Ladislava Kulhavá

skauti/soutěž

Z města

Milí příznivci našeho skautského střediska,
situace s COVIDem je taková, jaká je, na nějakou organizovanou činnost venku nebo vevnitř
to bohužel ještě nějaký čas vůbec nevypadá. V našich hlavách se zrodila myšlenka na činnost,
která by dávala smysl a snad vás mohla i v této nelehké době trošku zabavit, a hlavně na
chvilku vytáhnout ven od kompu… SOUTĚŽ JE URČENA PRO KAŽDÉHO BEZ
OHLEDU NA VĚK A ČLENSTVÍ V JUNÁKU.
1.
2.
3.
4.
5.

Chodíte rádi do přírody či po našem městě?
Plníte rádi úkoly, o kterých dopředu nevíte, jaké budou?
Máte rádi svůj mobil a z ruky ho jen tak nepustíte? :-D
Máte v mobilu nainstalovanou čtečku QR kódů?
Máte v mobilu aktivovaný alespoň minimální datový balíček?

Pak už nic nebrání tomu, se zapojit :-)
Pokud nemáte v mobilu čtečku QR kódů, můžete si ji stáhnout v Obchodu Play / Google Play
(Android) či AppStore (iPhone).
Připravili jsme si pro vás náměty na různé cíle ve městě a blízkém okolí (katastr Jáchymova),
kde na vás čekají úkoly ke splnění. Na návštěvu místa a splnění úkolů budete mít zpravidla
14 dní, poté budou odpovědi vyhodnoceny a případní výherci spravedlivě odměněni. Bližší
informace budou uvedeny u každého úkolu i s termínem možného plnění na našem FB:
facebook.com/arnikajachymov.
Chcete si už nyní ověřit, že je váš telefon připraven? Odpojte se z WiFi, zapněte mobilní data
a čtečkou QR kódů naskenujte níže uvedený kód. Odkaz otevřete ve webovém prohlížeči.
Mělo by se objevit potvrzení. Vše OK?
První námět na cíl výletu s úkoly byl Jánský
vrch. Na toto krásné místo se samozřejmě
můžete vypravit, rozhledy určitě stojí za to!
Soutěž na místě ovšem skončila 21.3.2021.
O dalším námětu na výlet se dozvíte na našem
FB a úkoly budou tentokrát zase úplně jiné…

Těšíme se na nové soutěžící a udělá nám radost,
když se zapojíte!
Za skautské středisko Arnika Jáchymov
Tomáš Barth, vedoucí střediska

Z města

hasiči

NOVÍ POMOCNÍCI PRO BOJ S COVID-19
Jednotka SDH se schází pravidelně již od začátku roku při udržování akceschopnosti techniky
a úklidu. Dále provádíme postřiky proti COVID-19 v objektech v majetku města Jáchymov
a na požádání v panelových domech a domech ve vlastnictví občanů. Pokud potřebujete
provést dezinfekci, neváhejte zavolat veliteli jednotky na tel. 603 434 668. Postřiky
provádíme dle počasí a vždy před víkendem. Další byl proveden před Velikonocemi
31.3.2021, na požádání přijedeme také mimo tento termín.
Město Jáchymov zakoupilo pro lepší postřik tři nové pomocníky. A již jsme je použili, jsou
trochu hlučnější, ale také účinnější.

Dále členové jednotky (je to povolené) provádí povinné školení. Máme za sebou školení
řidičů a druhou, tentokráte praktickou, část první pomoci. První pomoc nás čeká ještě dvakrát.
A také školení dýchací techniky, které se musí provádět každé tři měsíce.
Co se týká mladých hasičů, tak ti se bohužel zatím scházet nesmí. Přesto ve spojení s vedoucí
plní různé úkoly a výzvy, které jim jsou zadávány a také vyhlašovány Ústřední radou
mládeže. Luští zajímavé křížovky a sami se snaží trénovat dle zadaného měsíčního plánu .

Přejeme všem krásné a slunečné velikonoční svátky. Držte se, určitě již brzy přijde slibované
uvolnění.
Hodně pevného zdraví přeje za SDH Jáchymov
Anna Plačková

mohlo by vás zajímat

MAS – Turistický průvodce

TURISTICKÝ PRŮVODCE
MAS Krušné hory, o. p. s. realizuje od 1. 10. 2018 projekt Místní akční plán II rozvoje
vzdělávání v území ORP Ostrov, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 financovaný
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Projekt je mimo jiné zaměřen na realizaci dílčích, takzvaných implementačních, aktivit.
Jednou z nich je Turistický průvodce. Cílem aktivity je zmapovat vybrané území a zpracovat
do dokumentu, který bude sloužit turistům právě jako průvodce. Pracují na něm tři školy –
ZŠ Ostrov Májová, ZŠ a MŠ Pernink a ZŠ a MŠ Jáchymov.
Do této aktivity se postupně zapojilo sedm žáků II. stupně, aktivně pokračují tři žáci. Ke
zpracování si vybrali tři místa v okolí našeho města.
Nejprve jsme se vydali na Hadí horu, na jaře jsme navštívili Dívčí skok a v podzimním
a zimním období Popov. Kluci cestou fotili floru a faunu, doma pak zpracovávají informace
a přidávají text v angličtině. Sami si měli i práci zhodnotit, uvádím práci Martina Dambora,
který patří mezi nejaktivnější žáky.
Z pera Martina Dambora:
Všechno začalo tím, že na naši školu přišel návrh na projekt o tvorbě turistického průvodce.
Zpočátku to měl být projekt pro mladší žáky druhého stupně (6. a 7.třída), ale díky paní
učitelce, která projekt vedla od začátku, jsme dostali šanci i my starší.
Na první schůzce jsme vybírali zajímavá místa z okolí, která by bylo vhodné navštívit
a zpracovat jejich historii, pověsti. Členové během roku ubývali i přibývali, skupinu převzala
bývalá paní učitelka Kulhavá, která nás má nyní pod dohledem.
Naše praktická činnost začala, když jsme se konečně začali vypravovat na smluvená místa.
První úžasná pouť nás zavedla na Hadí horu. Byli jsme ohromeni výhledy a vším ohledně
tohoto místa.
Druhá vycházka měla cíl na Dívčím skoku. Je to vcelku známé místo, pohybuje se zde dost
místních lidí i lázeňských pacientů.
Na třetí místo našeho výběru jsme se vydali na Popov a do okolí. Tato zaniklá obec je nejvíce
historicky rozsáhlá oblast. Navštívit tajemné, rozbořené stavby, bylo opravdu zajímavé.
Představovali jsme si, jak zde lidé asi žili a čím se živili.
Každé místo máme v plánu navštěvovat v různém ročním období, abychom měli různorodé
zážitky a fotografie. Nyní nás však čeká zpracování všech zápisků do angličtiny, abychom
splnili hlavní úkol Turistického průvodce. Tak nám držte palce!
Martin Dambor
Již dvakrát se měla uskutečnit schůzka i s ostatními členy tohoto projektu, ale covid naše
aktivity přerušil.
Dáváme k nahlédnutí alespoň fotografie, které jsme během vycházek pořídili.
Za projekt Turistický průvodce Ladislava Kulhavá

MAS – Turistický průvodce

mohlo by vás zajímat

prodej slepiček

Reklama

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu
Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ks
Prodej: 16. dubna 2021
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

knihovna

Z města

PŮJČOVÁNÍ KNIH PŘES TZV. „OKÉNKO“
Vážení čtenáři,
- Od 1. března 2021 je zahájen okénkový režim v následující provozní době - pondělí
a čtvrtek: 13,00 – 17,00 hod., úterý: 10,00 – 12,00 hod. 13,00 – 16,00 hod.
- Dokumenty (knihy) vracíte do označených kontejnerů. Vrácené výpůjčky budou
odepsány z Vašeho konta následující den.
- Půjčovat se budou pouze knihy předem objednané (noviny a časopisy se půjčovat
nebudou).
- Podmínkou půjčení knih je vrácení výpůjček přesahujících 100 dní.
- V případě platby poplatků si připravte předem příslušnou částku (platba kartou není
možná).
- Pokud si budete objednávat knihy z naší knihovny bez využití katalogu (např.
prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky), nezapomeňte uvádět všechny potřebné
údaje, abychom mohli výpůjčky připravit včas: Jméno a příjmení čtenáře, popř. číslo
průkazu, seznam knih ve tvaru – Jméno autora a název knihy. Objednávku vyřídíme
a pošleme zprávu s termínem vyzvednutí objednaných knih.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!
Vaše knihovnice
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